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Ikke nok med at Atlantis Vest har kjøpt Video 4 og AVIT-Systems, nå har 

de også overtatt systemintegratoren Mediateket.

Tekst: Geir Bergersen 

AKTUELT   MEDIEBRANSJE

sier Trond Valvik, investeringsdirektør i At-
lantis Vest.  

Mediateket har de �este store tv-selskapene 
på kundelisten; NRK, Discovery Networks, 
TV 2, SVT og Telenor.

- Jeg synes det er en �n anerkjennelse av det 
arbeidet vi har nedlagt gjennom mange år 
og gleder meg over å ha få� en investor av 
e� slikt kaliber, samt �ere nye kollegaer fra 
Avit og Video 4. Det gir en raskere boost, ikke 
minst i forhold til tjenestene vi har �nansiert
med egne midler. Vi får en investor som for-
står seg på teknologi og som er villig til å satse 
på det. Jeg gleder meg til det vi nå skal bygge 
sammen, sier administrerende direktør Gro 
Setereng

- På et overordnet nivå ser vi at et stadig øken-
de volum av levende bilder på �ere ulike pla�-

former danner nye behov for produkter og
tjenester fra leverandørsiden. I lys av det tror 
vi at kompetansen og den utstrakte bransjeer-
faringen hos de ansa�e i disse tre selskapene,
representerer et svært godt fundament for 
å bygge en fremtidsre�et systemleverandør 
inn mot medieindustrien, sier investerings-
direktør Trond Valvik i Atlantis Vest.

Samlet har de tre selskapene en omsetning på 
noe under 300 millioner kroner, 71 ansa�e og 
kontorer i hele Skandinavia. Selskapet, som 
nå består av AVIT-Systems, Video 4 og Medi-
ateket vil få tilført y�erligere vekstkapital for 
å videreutvikle konsernet.

MEDIATEKET I KONSERN

I det nye konsernet blir Mediateket en sentral 
del av en viktig skandinavisk aktør med inter-
nasjonale ambisjoner og vil derved få bruk
for sin ekspertise som rådgiver, systemint 
grator og systemutvikler i en mye større skala.

Den nye konsernet vil ha et bredt utvalg av 
medieløsninger- og tjenester for medie virk-
somheter, primært i Skandinavia og Nord-
Europa.

– Medieproduksjonsbransjen er i kra�ig 
forandring og vår styrke har alltid vært å ligge 
i front med å kunne tilby det, som kundene til
enhver tid har behov for, sier Gro Setereng, 
som er adm direktør for Mediateket.

– Med investeringen ønsker vi å skape en 
tung skandinavisk leverandør, som kan vokse 
se ennå større og levere framtidsre�ete tjene-
ster og løsninger på en internasjonal arena, 

Jørgen Scheel, teknologidirektør i Mediateket.
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I dette nummeret
3  n MEDIATEKET I KONSERN
Mediateket blir en del av et konsern eid av Atlantis Vest som også har 
kjøpt Video4 og AVIT-Systems.

7 n VESTLANDET ET FILMRIKE
Bergen kommunes �lmfond Fuzz er slå� sammen med Filmkra� fondet 
i Stavanger, det nye fondet får navnet Zefyr.

12 n NAB 2016
Monitor var tilstede på NAB2016, her er vår rapport fra den verdens-
omfa�ende kringkastingsmessen.

20 n LEWITT DGT 450
God allroundmikrofon for enkelt hjemmestudio.  Vi har teste den USB-
tilkoblete mikrofonen.

24 n LYSSETTTING PÅ FILM OG DIGITALT
Monitors Kent Moorhead har tru�et to kjente fotografer og snakket 
om lysse�ing.  Lær mer om �lmlys i denne artikkelen.

26 n KAMP OM PLATTFORM
VR er i rivende utvikling, vi gir deg oversikt over status.

28 n STEINBErG CuBASE 8.5
Vi gir deg en oppdatering i nyheter fra de�e lydredigeringsprogrammet.

32 n TAMrON SP 90 MM
Tameron sine to nye objektiver gir deg nye fotomuligheter.

34 n INTUTIVE AERIALS
De ønsket å kunne �lme med drone slik du kan i 3D, lær hvordan.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

22 n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Monitor var tilstede på NAB2016 vi bringer en oppsummering fra Las Vegas

Lyssetting på film og digitalt er viktig for sluttreslutatet, vi har gått DOP etter i sømmene

Lewitt DGT 450 en god allround mikrofon, vi har testet den ut.

Coverfoto: Shutterstock

Foto: Frits Van Eldik

canon.no/cpn

Canon Professional Network (CPN) er din 
 viktigste kilde til interessant og lærerikt sto� 
om foto, video og print. Et online forum til 
deg som vil noe seriøst med fotografi.

På CPN finner du:

• Nyheter
• Firmware oppdateringer
• Tekniske tester
• Inspirerende artikler
• Tips & tricks
• Videoklipp
• Intervju med anerkente fotografer
• Og mye mer...

Meld deg på canon.no/cpn og bli oppdatert 
på de nyeste artiklene innenfor din bransje.

Skann koden og 
registrer deg for 
å abonnere på 
CPN Newsletter



 

Foto: Frits Van Eldik

canon.no/cpn

Canon Professional Network (CPN) er din 
 viktigste kilde til interessant og lærerikt sto� 
om foto, video og print. Et online forum til 
deg som vil noe seriøst med fotografi.

På CPN finner du:

• Nyheter
• Firmware oppdateringer
• Tekniske tester
• Inspirerende artikler
• Tips & tricks
• Videoklipp
• Intervju med anerkente fotografer
• Og mye mer...

Meld deg på canon.no/cpn og bli oppdatert 
på de nyeste artiklene innenfor din bransje.

Skann koden og 
registrer deg for 
å abonnere på 
CPN Newsletter



www.monitormagasin.no6  2-2016

LEDER 2- 2016

GEIR BERGERSEN
Redaktør

FORLAG 
Monitor Norge

ANSVARLIG UTGIVER/REDAKTØR 
Geir Bergersen 48 03 41 83

geir@monitormagasin.no

LAYOUT
Maria Hegland

Mathilde Media

ANNONSER 
Monitor Norge 

Telefon:  48 03 41 83

Telefaks: 94 77 04 42

ABONNEMENT
abonnement@monitormagasin.no

MEDARBEIDERE I DETTE NUMMER

Åsmund Hasli

Henriett Røed

ADRESSE
Postboks 33, 3209 Sandefjord

Telefon: +47-48 03 41 83

Telefaks: +47-94 77 04 42

 

ISSN
1504-579X

HJEMMESIDE
www.monitormagasin.no

MONITOR SVERIGE
Forlag: Hansen Forlag AB

Adresse: Datavägen 6B, 436 62 Askim

Telefon: +46 31 775 65 50

E-post redaksjon: 

fredrik.hansen@hansenforlag.se

E-post annonser: camilla@hansenforlag.se

Hjemmeside: www.tidningenmonitor.se

MONITOR DANMARK 
Forlag: Mediehuset Monitor Aps

Adresse: Saltværksvej 2 , 

2770 Kastrup, Danmark

Telefon: +45-70 20 98 38

E-post redaksjon: redaktionen@monitor.dk

E-post annonser: kim@monitor.dk

Hjemmeside: www.monitor.dk
Abonnement i Norden: 8 utgaver over 2 år 420,– inklusiv moms. Bestilling av abonnenment skjer enklest gjennom innbetaling på 
bankgiro 5010 05 49074. Skriv navn og adresse på giroen, samt Monitor abonnement. Du kan også bestille abonnement på www.
monitormagasin.no. Adresseendring gjøres skriftlig ved å sende oss en e-post, faks eller brev. Din nåværende adresse bør oppgis 
på adresselappen, samt om mulig abonnentsnummer som står bak på din siste utgave av Monitor. Ettertrykk av materialet fra 
Monitor er helt eller delvis forbudt og bryter med norsk lov. 

Utvikling og framtid
På 1920-tallet trodde vi at alle i fremtiden kom til å bo i grønne, fredelige 
mega-metropoler og � y fra skyskraper til skyskraper uten å jobbe oss 
ihjel lenger. På 1950- og 60-tallet skulle vi reise til Jupiter og Mars og 
kolonisere verdensrommet.  I 1876 skrev Western Union i et internt 
notat at telefonen var uegnet som moderne kommunikasjonsverktøy. 
I 1943 sa IBM-president � omas Watson at verdensmarkedet for 
datamaskiner ville være på fem stykker, mens sjefen for � lmselskapet 
20th Century Fox, Darryl Zanuck,  i 1946 sa at TV-apparatet ”ikke ville 
holde på noe publikum mer enn seks måneder”   

I Trondheim er gründer selskapet ParrotPlay.tv  startet opp av en gjeng 
unge teknologer.  ParrotPay.tv er en ne� leser for digital underholdning 
utviklet av Cstick Media; en teknologibedri�  med hovedkvarter 
i Trondheim. Med appen ParrotPlay.tv samler du de mest brukte 
strømmetjenestene og lineær-tv-kanalene som i dag er tilgjengelig 
på web på e�  og samme sted. Slik blir det enklere og bedre å se � lm, 
TV-serier, linær-TV og videoklipp.  Målet er at Trondheim skal være 
et teknologisentrum, der de kloke hodene blomstrer. ParrotPlay.
tv ønsker å være med å bidra til å skape et robust og inkluderende 
teknologisamfunn i Trondheim..  De� e er en form for innovasjon vi 
i Monitor jubler for.

Vi har i Norge vist  i over tiår at vi har grunnlag for medieteknologisk 
bransje, som kan hevde seg internasjonalt.  Nå ser vi også at det 
norske forhandlerne y� erligere posisjonerer seg internasjonalt ved at 
Mediateket, AVIT Systems og Video4 nå får en og samme eier med 
skandinaviske ambisjoner.   

Teknologisk utvikling, prøving og feiling 
er en forutsetning for at vi skal makte å 
skape en innovativ mediebransje.  I 
den teknologiske utviklingen vi lever 
i nå er det livsfarlig å ikke bevege 
seg framover.  Valgene man tar skal 
likevel være strategisk forankret 
og man skal gjøre valg som lar seg 
dimensjonere for framtiden.  Ingen 
ting hadde gledet oss mer enn at 
Norge hadde få�  en ennå sterkere 
posisjon internasjonalt innen 
medieteknikk.



Bergen kommunes filminvesteringsfond Fuzz er slått sammen med Filmkraft fondet i Stavanger. Det betyr 

nytt navn og økte budsjetter.  Det nye filmfondet får navnet Zefyr, Zefyr er en mild eller svalende vind fra vest, 

personifisert som Zefyros i gresk mytologi. Zefyros regnes som en vårbebuder, og den som modner kornet. .

Tekst : Geir Bergersen

AKTUEL REGIONALISERT

Rogaland har re�  til å kjøpe seg opp til 50 % 
eierskap i løpet av de kommende tre årene. 
«Filmfeltet er en svært viktig del av kultur-
feltet i Rogaland, og det er bygget opp en 
kompetent og livskra� ig bransje med høyt 
kunstnerisk og faglig nivå. Fylkeskommunen 
har vært den klart viktigste aktøren i den re-
gionale � lmpolitikken i Rogaland. Å bidra til 
en videre styrking gjennom å ta et eierskap i 
mediefondet Zefyr, vil være naturlig forlen-
gelse av denne rollen.

Regional utviklng

 Etableringen av Zefyr AS er et godt eksem-
pel på mulighetene som et utvidet regionalt 
samarbeid på Vestlandet representerer også 
på kulturområdet, sier Anja Berggård Endre-
sen (V), leder for Regional- og kulturutval-
get, Rogaland fylkeskommune. i en melding 

på fondets nye ne� sider..  Med forbehold om 
at konsolideringen ble slu� ført innen en frist, 
mo� ok Fuzz AS, konsolidert med Filmkra�  
fond AS, allerede 30. mars i år et statstilskudd 
på 9.570.000 kr. Statstilskuddet og kapitalen 
fra private investorer og de to eierne vil nå bli 
forvaltet av styret og administrasjonen i Med-
iefondet Zefyr AS. ”Nå som organisasjonene 
er konsolidert, starter den virkelige jobben, 
nemlig å konsolidere produksjonsmiljøene i 
hele den nye, store regionen. 

Tre regional fond

Det nye fondet er nå et av tre konsoliderte 
regionale � lmfond.  E� er at � lmfondene for 
Innlandet og Trøndelag er slå�  sammen, og 
man har få�  på plass et � lmfond i Nord-Nor-
ge, kun Østlandet er nå uten � lmfond..

t sterkt, konsolidert fond på Vestlandet inne-
bærer en styrking av � lmbransjen i hele regio-
nen.  Det sammenslå� e fondet får to eiere: 
Rogaland fylkeskommune og Bergen kom-
mune.  Zefyr vil overta samarbeidsavtalene 
som Fuzz tidligere har inngå�  med en rekke 
fylker og kommuner.  Det betyr at fondets 
virkeområde vil strekke seg fra Kristiansund 
i nord til Langesund i øst. Foreløpig er disse 
fylker og kommuner involvert i � lmfondet 
på Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og 
Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, 
Aust-Agder, Telemark, Bergen, Kristiansand, 
Arendal. Samlet vil det nye fondet kunne in-
vestere og gi tilskudd på 35 millioner kroner 
årlig, til � lmer, serier og dataspill med tilknyt-
ning til Vestlandet, Sørlandet og Telemark.

Bergen kommune vil eie 65 % og Rogaland 
fylkeskommune 35 % av aksjene i selskapet. 

Filmfond  

Vestlandet samlet til ett rike
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

633 add-on monteres under mixer/inspilleren SD 633 med � re 
skruer og har tre linjeinnganger. Resultatet blir en mixepakke med 
seks mikrofoninnganger. SD 633 add-on byr på tre høykvalitets-
mikrofonforsterkere, hver med pre-gain og nivåregulerbare og  
valgfri 48 V-fantommatning. Den bruker å� e AA-ba� erier 
eller et eksternt adapter, og linkes slik videre til 633en.

Distributør: Video 4, www.video4.no
Pris: 7.400 

HubBox er en serie bestående av blant annet optiske sendere, optiske 
mo� akere, embedder og de-embedder. Samtlige for både multimode- 
og singelmode-� ber. Den er optimal for studioproduksjoner, både inne 
og ute, der man trenger e�  eller to signaler, og er også den perfekte 
partneren til den optiske distribusjonspla� formen miniHUB. SFPene 
i HubBox er samme som de i miniHUB og gjør at man kan by� a SFPer 
mellom disse. Signalene kan returneres direkte tilbake til miniHUB-
systemet for konvertering og monitoring i den sentrale produksjon-
senheten. 

Distributør: Norwia, www.norwia.no
Pris: Ikke opplyst

www.protel.se

Add-On mikrofonforsterkere for Sound Devices 633

Integrert 4K/HD-kamera
med HDBaseT fra AJA
RovoCam er AJAs første kompakte blokkkamera for industri-, overvåk-
ning-, ProAV- og kringkastning. RovoCams HDBaseT-grensesni�  gir 
kontroll av 4K/UltraHD video, strømforsyning, lyd- og RS-232 over 
en Cat 5e/6-kabel. RovoRx-HDMI, og byr på enkel integrering med 
RovoCam via en HDMI-utgang for stereolyd, kamerakontroll samt 
strømforsyning. Kameraet er bygget rundt Sonys 4K-kameramodul 
Sony FCB-ER8300 med CMOS-sensor samt Sonys bildebehandlings-
teknikk.

Distributør: AJA
www.video4.no
Pris: 28.800 

Perfekt partner
til Norwias miniHuB 

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

 PrODuKTNYHETEr   2016
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Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no

WBP Beltpack bruker DECT-teknikk og samme funksjonalitet og 
� eksibilitet som andre bærbare sendere. Alt som trengs er en aktiv 

antenne koblet til di�  PoE-ne� verk der hver antenne kan håndtere � re 
sendere. Opp til ti PoE-antenner kan brukes i samme system. GreenGO 

krever ingen sentral matrise eller prosessor. Enhetene lades med en standard 
USB-lader eller via USB fra datamaskin.

Distributør: GreenGo
Pris: Wireless Beltpack 16.880 , Active Antenna 16.880 

www.mlite.se

Trådløs bærbar sender
fra GreenGo

Cedar DNS 2 er en bærbar og kompakt toveis-versjon av produsentens Noise Dialog 
Suppressor. Den har line-, AES/EBU- og fantommatete mikrofoninnganger, samt 
line- og AES/EBU-utganger og den kan brukes i signalkjeden i en rekke ulike miljøer, 
slik som i rom med behov for mindre høytalere, i prekestolen, i kirken og i sporthaller 
direkte med mikrofonen uten installasjon. DNS 2 er utrustet med Auto-LEARN og 
støyreduksjon mot tra� kk, vær, rundgång och reverb.

Distributør: Cedar Audio,www.benum.no
Pris: 27.500 

Bærbar og kompakt dialogstøydemper

Gimbalsele
for tunge jobberfor tunge jobber
Vario 5 STRONG er produsert med teknologi 
fra Vario 5. Den nye Vario 5 Strong er � eld-
testet av seks ulike fotografer, blant annet DP 
Stefan Kullänger og DP Niklas Johansson. 

Easyrig Vario 5 Strong tar kameravekt fra 
14 kg til 25 kg og har kullager fra SKF og 
gasstøtdempere fra Lesjöfors. På Vario 5 

STRONG si� er Gimbal-rig-selen som nå er 
testet på en rekke tø� e steder.

Distributør: Easyrig, www.stagelab.no
Pris: 38.750 
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Nok en gang har Broncolor revolusjonert fotobransjen med kompakt-
lamper. Deres siste tilskudd SIROS L er ba� eridrevne kompaktlamper 
med unikt design og konstruksjon. Broncolor Siros L leveres i 400 og 
800 Ws styrke. Siros L kommer som et supplement til de eksisterende 
ne� drevne Siros S. Med sin unike teknologi har Broncolor laget ba� eri-
lamper med ekstremt korte blinktider, sterk lysstyrke og korte opp-
ladningstider. Blitsrørets plassering gjør at lampen utny� er lysstyrken 
maksimalt. Siros serien, L og S er de første kompaktlampene som også 
kan kontrolleres via en app. Fungerer både på iOS og Android.

Siros L har det mest oppdaterte lithium ion ba� eriet på markedet – 
takket være det kan lampen klare opp til 440 blink på full styrke pr 
ba� eri, enda � ere jo lavere styrke du bruker. Ba� eriet virker mellom 
-10° til 60°C. Oppladningstid til full styrke er kun 75 minu� er. Siros 
L bruker Broncolor`s patenterte ECTC teknologi som også brukes i 
deres Scoro-aggregat og Move 1200L. Siros L får med det blinktider 
ned til 1/19&#39;000 s (t0.5) og selvfølgelig en garantert konstant 
fargetemperatur nedover til laveste blitsstyrke.

Alle Siros L`s funksjoner kan med le� het kontrolleres med appen 
“bronControl”. Lampene lager si�  eget WiFi ne� verk slik at du kan 
kontrollere � ere lamper via smar� elefon eller ne� bre� . Lampene iden-
ti� serer seg med ulike fargekoder. Det er en to-veis kommunikasjon 
mellom lampene og smar� elefonen/ne� bre� et slik at endringer på 
lampene oppdateres i appen på smar� telefonen/ne� bre� et. Lampen 
betjenes selvsagt også uten bruk av app.

Takket være det kompakte designet er Siros L ideelt på location. Siros 
L kan selvsagt også brukes i studio og da integreres med eksisterende 
Broncolor utstyr og tilbehør. Innstillingslyset er en LED-pære på kraf-
tige 25 wa� . Innstillingslyset har 3000 Kelvin fargetemperatur, som 
passer med fargetemperaturen på det halogen innstyllingslyset som er 
på de ne� baserte Siros S lampene.

I tillegg til Siros L 800 Ws, tilbyr Broncolor en Siros L 400 Ws lampe. 
Denne passer for de som ønsker en mindre og le� ere versjon. Denne gir 
ca 50% mindre styrke enn 800 versjonen. Siros L-lampene kan bruke 
hele re� ektor-utvalget fra Broncolor. De� e er grunnen til at Broncolor

DM-E1 er en kompakt, retningsbestemt stereomikrofon som gir 
eksepsjonell ytelse når høy lydkvalitet er like viktig som høy bildekva-
litet. DM-E1 er en allsidig høykvalitetsmikrofon som kan brukes til en 
rekke ulike typer opptak, og er utviklet for å komple� ere � lmkvaliteten 
i EOS-serien.

DM-E1 har klassisk kanonutforming med tre ulike retningskarakte-
ristikker som gir deg mulighet til å justere mikrofonen til å ta opp i tre 
retningsmønstre. Retningsbestemt monomodus passer best til opptak 
av lyd som er re�  foran kameraet, for eksempel en reporter eller pro-
gramleder, og gir noe isolasjon mot annen lyd i omgivelsene. By� er 
du til 90- og 120-graders opptaksvinkel får du stereolyd for lydkilder 
som dekker et større område, for eksempel et orkester i et konserthus.

Innebygd demper sørger for at støy fra kamerabevegelser og zoomob-
jektiv reduseres på en e� ektiv måte, mens vindbesky� else eliminerer 
eventuell vindstøy. Med frekvensområde fra 50 Hz til 16 kHz fanger 
mikrofonen opp et bredt tonespekter, og med 66 dB signal-støy-forhold 
og -42 db følsomhet, får du minimal forvrengning.

DM-E1 er en av de minste og le� este mikrofonene i sin klasse, noe 
som gjør den til et utmerket valg til � lming på farten. Takket være 35 
mm-kontakt kan den brukes sammen med en rekke kompatible Canon 
EOS-kameraer

Distributør: Canon Norge AS, www.canon.no
Pris: DM-E1 har anbefalt utsalgspris inkludert mva kr 3.760,-

Stereomikrofon DM-E1

Revolusjonerende lamper

bevisst designet blitsrøret på Siros L slik at det stikker utenfor lampe-
huset. Mange re� ektorene, som so� bokser, åpne re� ektorer, paraplyer 
og spesielt Para er paraboliske (avrundet i formen) og kommer først 
til sin re�  når lyskilden er fri�  synlig og plassert nærmest mulig fokus-
punktet i re� ektoren.

Siros L vil være tilgjengelig fra 01.07.2016

Distributør:  Interfoto AS, www.interfoto.no
Pris: Ikke oppgitt



Catchbox Sencore StreamCast
Trenger du en mikrofon som lar gruppesamtalen � yte fri� ? Catchbox 
2.4 er designet for mindre konferanser, workshops og forelesninger 
med inntil 100 tilhørere. De� e er en komple�  trådløs mikrofonløsning 
som virker over hele verden uten lisens. 

Løsningen er heldigital og har innebygget frekvenshopping, noe som 
gjør at det bare er å slå på og ta den i bruk.
For større eventer bør CatchBOX Pro vurderes.

-Catchbox er laget av en kombinasjon av skum og teknisk tekstil, noe 
som gjør den ekstremt le�  i forhold til størrelsen samtidig som den 
er robust. De� e sikrer at å miste, slippe og kaste enheten ikke skader 
elektronikken eller personen som tar imot.
DM-E1 har klassisk kanonutforming med tre ulike retningskarakte-
ristikker som gir deg mulighet til å justere mikrofonen til å ta opp i tre 
retningsmønstre. Retningsbestemt monomodus passer best til opptak 
av lyd som er re�  foran kameraet, for eksempel en reporter eller pro-
gramleder, og gir noe isolasjon mot annen lyd i omgivelsene. By� er 
du til 90- og 120-graders opptaksvinkel får du stereolyd for lydkilder 
som dekker et større område, for eksempel et orkester i et konserthus.

Ingen trenger å lure på om mikrofonen er på, eller risikere at en deltaker 
slår av mikrofonen ved et uhell. Catchbox har ingen utvendige knapper 
og ingen blinkende lys som forvirrer brukeren. I stedet er det eneste 
publikum trenger å vite at man snakker inn i den svarte skumsirkelen..

Catchbox kommer i ulike farger og kan også designes med logo e� er 
di�  ønske.

Distributør: Videoutstyr Norge AS , www.videoutstyr.no
Pris: ikke oppgitt

StreamCast er en kostnadse� ektiv énkanals enkoder og streamer for 
prosessering av lyd og bilde. Enheten er velegnet for direkte enkoding 
og opplastning, direkteoverføring av møter, overføring av overvåk-
ningskameraer, og kanalløsninger for MDU, sykehus og hotell.Løs-
ningen er heldigital og har innebygget frekvenshopping, noe som gjør 
at det bare er å slå på og ta den i bruk. For større eventer bør CatchBOX 
Pro vurderes.

StreamCast overfører en videokanal og et stereo lydspor, og kommer 
i to versjoner:
 
Encoder – IP er basisversjonen som har 2 USB-porter, inngang for 
HDMI, composite, component og RJ45 utgang.
 

Distributør: Danmon Norge AS , www.danmon.no
Pris: Fra 10.200,-
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NAB-messen i Las Vegas er enorm, og tar for 

seg veldig mye. Transmisjon, IP, Sony, Arri, 

Black Magic og Panasonic er noen av stik-

kordene, i tillegg til enorme mengder med 

”svarte bokser” som skal gjøre livet lett for  

alle som skal overføre ”content” til verden. 

Tekst & foto:  Geir Bergersen

REPORTASJE    NAB 2016

NAB 2016 hadde over 100.000 deltakere, 
som hadde ta�  veien til Las Vegas fra Asia, 
Europa, Afrika og Amerika. I � or mø� e vi 
noen få stander som tok Virtual Reality på 
alvor, i 2016 er VR en merkbar trend med 
lanseringer fra Nokia, Adobe, Teradek og 
Kodak. I tillegg skjer det mye spennende 

innen High Dynamic Range noe som ble 
ypperlig vist både av Canon og Sony, og som 
avtegner seg i veksten av 4K investeringer.   
Det store og interessante er likevel den 
strategiske vekten en rekke aktører legger på 
IP.    
 På NAB i 2015 var IP også et tema 

men Monitor si�  inntrykk e� er dialog med 
en rekke sentrale bransjeaktører er at  vi nå 
står overfor et strategisk veiski� e når det 
gjelder IPTV.  Om den faktiske situasjonen 
kommer til å bli slik at bransjen går over til 
IP som løsning for � loverføring innen 2020 
gjenstår dog å se. Jesper Gawell som er Chief 

NAB 2016

Vr var markant tilstede på NAB 2016.

NAB 2016 i Las Vegas.



Marketing O�  cer i Chyron Hego vil i allefall 
ha oss til å tro de� e. Han presenterte sammen 
med Johan Apel som er sjef i Chyron Hego 
en visjon der bransjen investeringer nå 
må � y� es fra å ivareta gamle teknologiske 
infrastrukturer, til å ta i bruk IP og IT-
løsninger som en måte å oppnå e� ektivitet 
og sømløs � yt av media mot � est mulige 
pla� former.   Kringkasting fra en til mange 
går mot døden, det å kunne ha systemer for 
e� ektivt distribusjon av alt innhold til alle 
pla� former er framtiden. Så enkelt kan det 
høres ut på salgspitchen, men før vi kommer 
så langt står bransjen overfor en lang kamp 
om IP-standardiseringer. 

IP-protokoller
I USA har Evertz hadde en mer sentral plass 
i markedet enn i Europa og Asia.  Evertz har 
over tid nå lø� et fram deres egne løsninger 
for IP-kontribusjon og standarder innen 
SDVN og ASPEN-initiativet. SDVN står 
for So� ware De� ned Video Networking og 
er en Evertz utviklet arkitektur for å bruk 
10Gbps Ethernet som transportbærer for 
� loverføring av SD/HD, Ultra HD 4K og 
8K � lm.  Prinsippet er at Evertz selger deg 
en løsning med routere og kontrollsystemer 
som gjør at du kan rigge TV-stasjonen din 
for video over IP.  ASPEN Community ble 
lansert av en rekke teknikkleverandører i 
� or på NAB2015 med blant annet Evertz 
i førersetet.  Målet har vært å skape en 
IP-sentrert verdenstandard som tar i 
bruk MPEG2-TS standarden for å � y� e 
ukomprimert Ultra HD/3G/HD/SD.  
ASPEN Community har få�  med seg 
en rekke sentrale markedsaktører som 
ChyronHego, AJA, Cinegy, Ross, New Tek, 
Rohde & Schwarz, og Vizrt .  Norsk TV2 er 
også som en av få TV-stasjoner et medlem 
av forumet, (for � ere detaljer se:www.aspen-
community.com)

Krig i rosenes leir
Utad ble NAB2016 markedsført som stedet 
der de store markedsaktørene forenes om 
en felles protokoll for IPTV.  En felles 
standard for IP-protokoll er fortsa�  ikke 
avklart, veien videre for IPTV er et noe 
uoversiktlig landskap.  Sony har nemmelig 
til nå markedsført sin egen løsning for IP-
kontribusjon, dvs Network Media Interface 
(NMI).  En løsning som Sony allerede på 
NAB2015 fortalte at ville gi TV-stasjonene 
en IP-klar løsning for å operere � l� yt via 
SMPTE 2022-6.  Utfordringen er at det 
hjelper ikke en TV-stasjon å ha en glitrende 
IP-infrastruktur innad, det er hvordan man 
skal snakke med resten av verden som er 

Praktiske verktøy finnes i mengder, men de drukner i alle ”digital-nyhetene”.  Her er 
noen få av mange interessante utstillere som vi fant i hallene:

BrightTangerine er en britisk produsent av toppkvalitet mattebokser.  Blant nyhetene var Misfit Atom, en 

filterholder med avtakbar motlysblender for gimbals og droner.  Vekten er under 150gr. Det er plass til 

2 stk 4x4/4x5.6 filtere, som kan skråstilles for å fjerne refleksjoner.   Det leveres step-down ringer til alle 

optikk-diametere. 

Australske Outsight er en ”tung” leverandør av høykvalitet LED lys.Creamsource Sky (her med softbox), 

er en 1,2Kw bi-color ”space-light” med fargetemp. Justering fra 2200K til 15000K, og med full green/

magenta kontroll.

Tilta viste Armour-Man, en rigg for gimbals, tydelig inspirert av Stedicam.Riggen kan justeres slik at 

vekten av gimbal’en blir helt nøytral.Fjærsystemet fjerner også ”bumpingen” som man får med de alter-

native strikk-oppheng systemene som finnes i markedet.   Godt erfarne Steadicam- og gimbal operatører 

brukte mye tid på å utforske Armour-Man.
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utfordringen.  Bransjen trenger med andre 
ord å få på plass et felles økosystem for IP-
� yt. 

AIMS-konkurrenten
AIMS har vært initiativet som Grass Valley, 
Avid, Imagine Communication,  Snell og 
Panasonic har stø� et opp om.  På NAB2016 
annonserte Sony at de vil delta i AIMS 
initiativet, mens Grass Valley på sin side 
fortalte at de ville tilre� elegge for å integrere 
Sony si�  Network Media Interface i AIMS.  
Er du forvirret, det begynner nå bli enklere 
nesten som en amerikansk valgkamp, man 
står nå med to forskjellige allianser ASPEN 
og AIMS. Noen som Snell prøver å spille på 
begge lag, andre aktører er avventende, mens 
i hovedsak Sony, Grass Valley og Evertz har 
prøvd å ta kontroll over veien videre, samtidig 
som de har pratet om at alle nå må bli enige.  
E� er NAB2016 er valgalternativene færre og 
SMPTE-konferansen som er stedet for slike 
standardiseringsdiskusjoner er på saken, men 
det kan ta noen år før bransjen er helt enig.  I 
mellomtiden hevder en rekke mindre aktører 
at de ikke er så interessant å se på overordnete 
infrastrukturer for IPTV.  Spørsmålet er 
heller hva man kan gjøre med IP her og nå, 

hvordan det kan forenkle � l� yten fra en 
enhet til en annen.  Newtek er et slik selskap 
som sier de har skapt en ”broadcast bridge”, 
deres NDI løsning har i 2016 bli�  bransjens 
største økosystem for � l� yt.  I følge Newtek 
har også deres NDI løsning den muligheten 
at den kan integreres med andre løsninger 
slik som SVDN og ASPEN.  I all hovedsak 
står nå spørsmålet rundt hvordan man skal 
lage IP-protokoller som er framtidsre� et og 
hvordan man skal integrere videokodeker i 
løsningene.  Vi lover at Monitor følger saken 
mens IP diskusjonen fortse� er.

VR-fremtiden?
Der forrige års NAB var dronenes erobring 
av markedet, var VR mer markant tilstede 
i 2016.  Der Monitor i 2015 fant en og 
annen stand som tok for seg VR løsninger 
og produkter, var VR markant tilstede på 
NAB2016. Sjefen for den tyske kringkasteren 
Arte Tyskland og Arte / ZDF, Wolfgang 
Bergmann, har tidligere sagt at VR har et 
stort potensial, men for tiden lider det av en 
mangel på kvalitet innhold.  Bergmann er en 
av de få kringkastere som faktisk investerer i 
VR-innhold i dag. -Min frykt er at VR er en 
hype, teknisk utvikling og høye investeringer 

blir gjort over hele verden  og � ere løsninger 
vil komme sier han.    -Vi er i en tidlig fase 
hvor vi skal ha tid til å tenke, eksperimentere, 
lære og prøve ut disse nye verktøyene 
påpeker Bergmann. 
 Forskning som  Future Consulting i 
USA har gjort viser at det innholdet som folk 
ønsker seg på VR er � lmer og spill. 39% av 
forbrukerne er interessert i å oppleve � lmer, 
38% i spill, og 26% i å oppleve sport innenfor 
VR. Facebook og YouTube annonserte 
allerede i � or stø� e til 360-graders video, 
og allerede ser vi at noen TV-spill tar i bruk 
denne teknologien.  Net� ix og Hulu kunne 
på NAB2016 fortelle at de vil utvikle apps 
som vil gi brukerne en mulighet til å utforske 
virtuelt innhold.
 Re�  i forkant av NAB2016 var 
Monitor med på Adobe Premiere Pro sin 
lansering av deres redigeringsløsning for  VR.  
Denne løsningen gir en VR “synsfelt” -modus 
som vil la klipperen håndtere importert 
sfærisk  video sammensydd i en felt-of-view 
opplevelse.  Klipperen får også oversikt over 
hva publikum ser når de re� er si�  VR- blikk i 
en bestemt retning. I tillegg til de� e kommer 
Premiere Pro med en eksportfunksjonen 
som merker VR-� len slik at VR-videospillere 

Cartoni lanserte Focus 22 ”Tomasi”, et fluidhode som går rett i strupen på Ocon 1030, til  40% lavere pris og med direkte utlesing av motvekstkompensasjon, noe 1030 ikke har.   At 

Focus 22 klarer en vekt opp til 22 kg er et stort pre.  1030 er begrenset til i underkant av 17kg, og vi er overraskt over at Cartoni har utviklet noe som er så mye bedre.Dette er dette 

optimale fluidhode for Alexa Mini, RED og alle andre kameraer i vektklassen.  Se heller ikke bort fra at en Alexa også vil trives på et Focus 22.
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som YouTube automatisk vil gjenkjenne 
den.

Sony
Under årets NAB2016 presenterer Sony ny 
teknologi og arbeids� yt til HD, 4K, high 
dynamic range, lagring og IP-overføring. 
Sonys stand var utstyrt med en rekke 
nye modeller og oppdateringer av kjente 
produkter som camcordere, kameraer, 
monitorer, switchere, lagring, arkivering, 
og trådløs overføring til kringkasting, 
spille� lmproduksjon, sport, live events og 
mye mer.
 For Sony handler NAB2016 om 
å heve nivået sammen med sine kunder. De 
siste to årene har selskapet vist og levert en 
rekke fremtidsre� ede og gjennomtenkte 
løsninger under overskri� en ”Beyond 
De� nition”. I år fortse� er Sony strategien 
der de deler den seneste utviklingen med 
våre partnere og kunder. Utviklingen er 
konsentrert rundt områdene bilde, IP, og 
arbeids� yt, og alt de� e bygger på Sonys arv 
som en fornyer av teknologi, leverandør av 
løsninger, og strategisk samarbeidspartner, 
som strekker seg lengre enn det tradisjonelle 
forholdet mellom leverandør og kunde 
forteller Sony i sin markedskommunikasjon.
 På NAB vil Sony fremheve 
den omfa� ende og økende porteføljen 
av kameraer, hvor 4K er tilgjengelig på 
alle nivåer, fra full-frame kameraer med 
utski� bar optikk og kompakte profesjonelle 
camcordere, til high frame rate, high dynamic 
range studie- og � lmkameraer.   Monitor 
pratet med Claus Pfeifer som er ansvarlig 
for Sony sine kringkastingsprodukter han 
meldte om en økt interesse både for deres 
studiokameraer og enklere ENG-kameraer.  
Sony er overbevist om at 4K vil være en 
framtidig kringkastingsstandard og ser IPTV 
som et sentralt virkemiddel utrulling av 
de� e.

Kameraer og camcordere
Sonys nye HDC-4800 kamerasystem 
kombinerer 4K med muligheten for 
forbedret high frame rate  8x i 4K og opp 
til 16x i Full HD. Det kombineres med 
muligheten for HD cut-out og zoom, eller 
live sports- og event-produksjon. HDC-
4800 kan suppleres med BPU-4800, som er 
en baseband prosessor-enhet med mulighet 
for en replay-server, som i et ne� verk 
skaper et helt 4K live ultra-high speed 
produksjonswork� ow.
 HDC-4800 beny� er en ny Super 
35 mm 4K CMOS-sensor og wide color 
space (BT.2020 og BT.709). Det stø� er PL 

mount-optikk, og gjør det mulig å ta opp 
high res med klare og skarpe bilder ved live 
sport. Stø� e med HDR er under utvikling. 
Det vil snart kunne presenteres.
 Sony introduserer verdens første 
4K XDCAM skulderbårne camcorder – 
PXW-Z450. Den kan ta opp 4K-bilder (3840 
x 2160) med en ny 2/3” Exmor  CMOS-
sensor. Camcorderen har en eksepsjonell 
vektbalanse, et lavt strømforbruk, samt gode 
ne� verksfunksjoner. 

Panasonic
Martin Snedevig fra Panasonic viste fram 
deres nye VariCam LT. For de som ennå 
ikke er kjent med kameraet, ble de� e 
lanserte tidligere i februar, og kamera 
representerer en mer kompakt kamerakropp 
i et Super35 4K kamera design. Til tross for 
at det kommer med den samme sensor og 
fargedynamikk som VariCam 35, er VariCam 
LT li�  annerledes og mye mer anvendelig for 
en � lmfotograf å håndtere ut fra et ergonomi 
perspektiv. Kamera gir deg 4K, opp til 60 
bilder per sekund (der VariCam 35 går opp 
til 120fps), men i en 2K slow-motion har det 
bli�  oppgradert til å kunne mestre 240fps 

på LT.  VariCam LT har også en VariCam 
Dual Native ISO-funksjonen (800 og 5000), 
som i utgangspunktet gjør at kameraene kan 
skyte på svært mørke location uten at du får 
elektronisk bildestøy. Det er verdt å sjekk ut 
noen utrolige na� opptak som er løst med 
LT som du � nner på ne� .  Monitor prøvde 
kamera raskt og enkelt på messen det ligger 
bra på skulderen og virket ok å jobbe med.  
Vi kommer tilbake med en mer utførlig 
rapport, e� er at de første kameraene har 
kommet til Skandinavia.

Blackmagic
De� e er det første NAB hvor vi ikke får 
presentert noe ny�  kamera fra Blackmagic 
Design. Men selskapet nøler ikke med 
å innføre innovasjon på andre felt. 
Salgsdirektør Simon Westland ville gjerne 
vise fram deres nye 4K-skjerm som også 
kan være en diskopptaker.  Denne kommer 
til en pris av $895 med 7 tommers skjerm 
med innebygget HDMI og SDI og Dual 
SD recorder.  Selskapet presenterte også en 
løsning for kopiering av SD-kort.  I følge 
Simon Westland er det � ere og � ere selskaper 
som ser et marked i å kopiere opp og selge 

ToughGaff var framme med en ganske smart clip-on løsning for Gaffa-tape og arbeidshansker med magnet-

låsing til arbeidsbeltet.Dermed er det slutt på å miste hanskene ut av baklomma, og kronglete løsninger med 

karabinkrok og tau for å holde orden på taperullene.
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SD-kort. Med Blackmagic SD-duplikator  
kan du laste inn og formatere alle 25 kortene 
fra frontpanelet på samme tid. Det betyr at 
du ikke trenger å formatere dem en og en 
om gangen. For større arrangementer, kan 
du koble til �ere Blackmagic duplikator 
sammen og kopiere et ubegrenset antall 
kopier, i sanntid.

Nye OS fra urSA
Det kommer et helt ny� brukergrensesni� 
URSA kameraer. De�e OS´et er skrevet fra 
bunnen av, løsningen kommer med noen 
ny�ige funksjoner som stø�e for 17-punkts 
3D LUTs, �erbrukerprogrammer, variabel 
hvitbalansekontroll og et markeringsverktøy 
for lukker og brennvidde.

KONA fra AJA
KONA IP er den neste generasjonen av 
AJA bransjeledende KONA produkter. 
KONA IP er utformet som en �eksibel 
pla�form som stø�er iSMPTE 2022-6 
IP-innkapslet ukomprimert 3G-SDI, HD-
SDI og SD-SDI video, lyd og Vanc data, og 
via fremtidige �rmware-oppdateringer og 

kodekoppgraderinger, vil AJA også stø�e 
komprimerte kodeker som J2K og avanserte 
IP-protokoller inkludert VSF TR-04, og 
VSF TR-03. SMPTE 2022-6 stø�en gir 
ukomprimert video og lyd, med framtidig 
stø�e for andre IP-standarder. Med KONA 
IP-teknologi, er AJA med på å bygge en 
pla�form for IP-tilkoblede arbeids�yt.  AJA 
hevder at de herved er i ferd med å være IP-
klare.

Canon lover deg 8K
Canon viste fram sin 8K visjon på NAB 2016.  
De kommer med et 8K prototypekameraene 
og viste 8K video projisert på store skjermer 
på messen.  Ole Bjørn Johnsen som er �lm 
og videoansvarlig i Canon for Skandinavia 
viste Monitor også en rekke andre produkter.  
Canon kommer blant annet med en ny 
kompakt Servo opptikk 18-80mm T4.4.  
På NAB2016 var prisen sa� til $5,225 som 
er en respektabel pris men bare en brøkdel 
av prisen på Canon sine andre EF servo 
zoom linser som fort passerer $30,000.  
Ole Bjørn Johnsen kunne også vise et ny� 
ne�verkskamera fra Sony til den ne�e prisen 
av 4600,- euro.  Kamera er strippet ned slik 

at det kommer stort se� med chipset og 
diverse utganger. Kamera som kan styres 
automatisert har blant annet bli� brukt 
av NRK Trøndelag til å ta opp bilder til 
programserien ”Øyeblikket”.

LAWO revolusjonerer strategi
Lawo hadde premiere på : V__matrix, 
en programvarede�nert IP Routing og 
prosessering pla�form og R�LAY, en virtuell 
radio mikser på NAB2016. Begge produktene 
ble mo�a� med stor oppmerksomhet.  V__
matrix er en programvare-de�nert IP routing 
og prosesspla�form.  V__matrix gir en 
fullstendig virtualisert sanntid infrastruktur 
som gjør at du selv kan velge hva slags 
serverfunksjon hardwaren skal levere.  Du får 
altså et so�ware de�nert bruk av hardware 
oppse�et, som gir deg større �eksibilitet til 
å bruke serverne.
 V__matrix er fullstendig basert 
på åpne standarder og  stø�er opp AIMS 
sin IP-strategi.  En annen fordel med V__
matrix  er at du kan bruke VSM (Virtual 
Studio Mastering) som er et uavhengig 
kontrollsystem integrerer en rekke 
tredjepartsenheter og dermed IP og SDI 

Simon Westland i Black Magic Design
med deres nye monitor 

Systemkamera fra Canon

8K fra AJA



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

Deluxe�lm AS, Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 JAR, 
tlf. 91 14 05 30

e-post: mail@deluxe�lm.no, www.deluxe�lm.no

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location �lming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva

utstyr, inkludert kontroll over ulike grensesni� som du kan tilpasses for 
bestemte arbeids�yter.

Avid
Avid introduserer den nye Avid Nexis, en programvarede�nert 
lagringspla�form utformet for lagring og håndtering av media. Kevin 
Usher hos Avid forteller at Nexis muliggjør fullstendig virtualisert 
lagring slik at du kan justere lagringskapasitet på et prosjekt uten å 
forstyrre arbeids�yten.

Drevet av Avid MediaCentral Platform, leverer Avid Nexis 
lagringsplassen for Avid-baserte og tredjeparts arbeids�yt som f.eks 
Adobe. Nexis gjør at kundene kan dynamisk tune systemet for å sikre at 
høyt prioriterte arbeids�yt alltid har kapasitet, ytelse og databesky�else 
nivåer de krever. Denne evnen gjør at diskene reagere raskt på endringer, 
justere ytelse og besky�else nivåer for å matche behovene til et prosjekt 
på ethvert trinn i arbeids�yten. Nexis kommer med kapasitet på fra 20 
TB til over 1,4 PB i et enkelt system.     

– Avid har en gjennomprøvd teknologi for medielagring og 
infrastruktur opp i mot �erbrukere, nå får alle type redigeringsløsninger 
mulighet til å ta i bruk denne teknologien mener Kevin Usher hos Avid.

Phonak
På NAB2016 introduserte Phonak  Roger Earpiece, en diskret in-ear, 
mo�aker som sme�er re� inn i øregangene designet for studiofolk 
over hele verden.  Løsningen tilbyr  deg diskret og forståelig lyd, som 
er ekstremt viktig f.eks hos en programleder under livesending. Den 

Simon Westland i Black Magic Design
med deres nye monitor 
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bi�elille øretelefonen er formet for å si�e 
komfortabelt inne i øregangen, og være 
usynlig for TV-kameraene.

På grunn av sin integrerte mo�aker 
og ba�eri, er det ikke behov for kabler eller 
beltepakker, noe som gjør Roger Earpiece 
helt diskret. Og med en frekvens på 
båndbredde på 100Hz-7kHz og lydtrykknivå 
produksjon på opp til 100dB, bringer 
øretelefonen et ny� nivå av klarhet til in-ear 
audio-enheter.  Phonak bruker proprietære 
teknologi i det lisensfrie 2,4 GHz-båndet, 
med adaptiv frekvens hopping for å unngå 
forstyrrelser i Norge er det Lydrommet som 
skal lansere denne spennende løsningen

Wisycom
Wisycom viste på NAB2016 en løsning 
for RF over �ber, med signalforsterkning 
av radiosignalet via en bredbånds optisk 
link for opptil 4 RF-kanaler kombinert i en 

enkelt �ber takket være CWDM-teknologi.  
Løsningen er designet for å gi rom for 
�eksibel modulkon�gurasjons takket være 
et hovedkort som kan utstyres med opptil 
4 plug-in boards.  Løsningen er testet ute på 
turne og har få� gode anmeldelse hos de som 
gjelder band og lydteknikkere. 
 Monitor har samlet ekstra inntrykk 
fra NAB2016 på ne�, der vi blant annet har 
web-tv reportasjer fra messen i Las Vegas. n

Lyssettingsteknikker
Lyssetting for fi lm og digital • Hardt og soft light 
• Fargetemperatur • Eksponering • Filtere

LYSKURS 
for fi lm

Monitor og Oslo Filmverksted arrangerer to-dagers praktisk
cinematography workshop, som dekker grunnleggende lys-
setting for fi lm og digital video.

KURSOVERSIKT
Varighet: 2 dager, weekend
Tid: 10.00 - 17.00
Kursmål:  Bli trygg på lys-
sette kreativt og profesjonelt 
for å gi ditt kameraarbeid et 
dedikert kunstnerisk uttrykk.
Antall deltagere: max 10
Pris: 2950,-  

Påmelding:  
www.fi lmverksted.no

I løpet av en weekend vil du lære hvordan du kan sette opp profesjonell 
lyssetting for fi lm. Guidet gjennom praktiske demonstrasjoner, vil vi foku-
sere på hvordan få digital fi lm til å se som best ut, gjennom å bruke en 
rekke forskjellige lys og kamerafunksjoner. Du vil oppdage de tekniske 
forskjellene ved å skyte i forskjellige formater, opptak for dokumentar og 
drama, samt opptak i studio, på location og med naturlig lys. 

Profesjonelt fi lmfoto er en blanding av kunst, vitenskap og praktisk hånd-
verk, og vår veileder Thomas Diseth (fnf) vil hjelpe deg med å utvikle din 
personlige fi lmfaglige stil.

Dette praktiske fi lmverkstedet gir deg grunnlag for egne valg og erfaring 
i å bruke uilke lyssettingsmetoder. Vi vil fokusere på følgende områder i 
løpet av helgen:

Kameraarbeid
Operasjon • Framing • Ratios • Optikk (for S16mm, 35mm 
& digital) • Kamerabevegelser • Depth of fi eld • Focus pulling

Påmelding: www.fi lmverksted.no
For mer informasjon: g.bergersen@gmail.com / ring 48 03 41 83 for å booke en plass.

Trådløst fra Wisycom

Phonak sin in ear løsning 
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En USB-tilkoblet mikrofon, kan det virkelig være noe særlig? Ja, i det lille eller mobile studioet – absolutt, blir 

svaret etter å ha testet Lewitts DGT 450.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST MIKROFON

Lewitt DGT 450

God allroundmikrofon 
for enkelt hjemmestudio

Siden lanseringen av � rmaets produkter i star-
ten av 2010 har østerrikske Lewi�  etablert en 
produktkatalog med både stor- og småmem-
bransmikrofoner til studiobruk, dynamiske 
sangmikrofoner for scene, trådløse systemer og 
USB-mikrofoner – det er selvfølgelig sistnevnte 
vi tester i denne artikkelen. Utviklingen gjøres 
i Østerrike, men da � rmaet ble startet mø� e 
gründeren Roman Perschon en kinesisk mikro-
fonprodusent ved navn Ken Yang, og produks-
jonen foregår altså i Kina. Som kjent har det en 
tendens til å være på den måten med kinesisk 
produksjon at man får eksakt det man bestiller 
og betaler for – og det ser ikke ut som om Lewi�  
prøver å komme fra det så billig som mulig.

I PAKKEN
I formskåret grå�  skum ligger mikrofonen 
i boksen sammen med stativ, datakabel, 
Lightning-kabel og trefotsstativ. DCT 450 er 
kompatibel med Mac og iOS, samt Windows, 
som imidlertid krever installasjon av drivere 
og kontrollpanel. Mikrofonen har en spesiell 
dataport som man kobler til, enten via kabel 
med USB-kontakt eller Lightning-kontakt, 

normalmodus: å fungere som mikrofon med 
innebygd lydkort. DGT 650 har også en lin-
jeinngang innebygd, slik at man kan spille inn 
sang på en kanal og gitar eller klaviatur på den 
andre i singer-songwriter-modus, og de� e må 
man kjøpe en liten ekstraboks for at DGT 450 
skal kunne klare. 

I startmodus lyser to ikoner på forsiden, 
Lewi� s logg (om ski� er til rødt ved klipping) 
og et nyre-symbol. Ved siden av nyren vises 
en nyre og en sirkel med pil, som symbolise-
rer S/S-modus. På neste rad står det Return 
og Direct, og med hjulet kan man klikke og 
velge balanse mellom mikrofonens direktes-
ignal og avspilling fra datamaskin for å ly� e 
uten forsinkelse, samtidig som man kan ly� e 
til kompet eller lignende. Balansen visualise-
res i ti trinn på en rad av hvite � rkanter nederst 
på mikrofonen.

Et trykk til på hjulet får 80 Hz-ikonen for 
høypass� lteret til å begynne å blinke. Å rulle 
til siden aktiverer det. Det samme gjelder 
dempesatsen på 10 dB. Nederst på mikrofo-
nen er det et hodetelefonsymbol som betyr at 
man styrer ly� enivået (mellom -60 og 0 dB), 

avhengig av om man vil jobbe på datamaskin 
eller smar� elefon. 

Systemkonstruksjonen er laget slik at den 
interne klokken for samplingen er adskilt 
fra USB-strømmens klokke, noe som ikke er 
bra hvis ambisjonen er god digitalteknologi. 
USB-strømmen er alvorlig ujevn og å � erne 
lydklokken gir oss mye ji� er og dårlig kvalitet. 
Lydkortdelen kan jobbe i 44,1 til 96 kHz med 
24-bits presisjon.

Kapselen med nyrekarakteristikk har en 
forholdsvis liten membran på to tredjedels 
tommer, og er snarere en småmembran enn 
stormembranmikrofon. Egenstøyen ligger 
ganske høyt, på 25 dB (A).

Mikrofonens forside består av ikoner for 
forskjellige funksjoner, og nederst � nner vi et 
trinnhjul for å styre funksjonene. På sidene er 
det 3,5 millimeters hodetelefonu� ak, en mini-
USB for lading av det innebygde ba� eriet når 
den brukes med en enhet som ikke gir tilstrek-
kelig strømforsyning via USB. Til forskjell fra 
den større stereomikrofonen DGT 650, har 
DGT 450 ingen MIDI-inngang. DGT 450 
er enklere i teknikken, siden den bare har et 

Å synge rett inn i DGT 450 
er faktisk ganske bra. Det 
har en nøytral, tydelig 
og balanser lydbilde som 
gjengies med god diskant. 
Shock mount selges 
separat.
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Soundcloud via e-ost eller iTunes � ldeling i 
forskjellige formater (WAV, AIFF, BWF, AAC 
og MP3) og ulike samplingsfrekvenser, er hel-
ler ikke dumme funksjoner.

OPPSUMMERING
USB-mikrofoner pleier vel tradisjonelt ikke å 
bli plassert i et romantisk lys. Mange av dem 
er skrot av dårlig kvalitet. Lewi� s USB-serie 
har klart høyere ambisjoner enn som så, og 
egner seg for podkast og enklere musikkpro-
duksjon. Hodetelefonforsterkeren er helt grei, 
og helhetsinntrykket av lyd er � nt – en klar, 
rent og moderne sound. Støyen er li�  høyere 
enn man kunne ønsket. DGT 450 fungerer 
sammen med både Mac og Windows, samt 
iOS-enheter, der mikrofonen må ha ekstern 
strømforsyning eller drives på det innebygde 
ba� eriet som holder i noen timer. De som 
trenger linjeinngang og MIDI kan kjøpe en 
ekstern boks med som gir � ere funksjoner.

Med alt de� e i bakhodet, er DGT 450 en 
ganske god allroundmikrofon for det svært 
enkle hjemmestudioet. Den er betraktelig 
bedre enn de � este USB-mikrofoner jeg har 
stø�  på til nå. At den også kan brukes mobilt 
er et � nt pluss. n

Det følger med en utmerket innspillingsapp til iOS helt gratis, 
som fungerer ganske bra.

og en funksjon med det li�  vanskelige navnet 
Gain L R. Uten utvidelsesboksen er det jo 
bare et monosignal å gaine, men med boksen 
tilkoblet, har man to som kan stilles separat. 
Li�  forvirrende, men man forstår jo hva den 
gjør: forsterker inngangssignalet (0-44 dB for 
mikrofonen). Håndteringen går le�  når man 
har trykket seg gjennom menyen to ganger og 
har få�  tak på hjulet.

SOUND
Jeg plasserer DGT 450 på skrivebordet i stu-
dioet, en akustisk se�  ganske velbehandlet og 
dempet ly� ingsmiljø. Så trikser jeg li�  med 
programvare til jeg kan spille inn med både 
Lewi�  og en Neumann KM-84, en klassisk 
småmembrankondensator som faktisk har 
li�  større membran enn Lewi� s DGT 450. 
Den har også 8 dB lavere egenstøy i følge spe-
si� kasjonene, men her bør vi nok poengtere 
at det ikke � nnes noen knallhard standard for 
hvordan man måler egenstøy, så måleverdiene 
kan variere fra produsent til produsent.

Den klassiske nøkkelknippetesten, der du 
skramler med nøkler li�  unna mikrofonen for 
å � nne ut hvordan den takler transienter og 
diskantskramling, gir et godt resultat. Nøklene 
låter stort se�  som nøkler, som de skal, men de 
ikke er helt korrekt gjengi� . Vi hører en slags 
hvesing. Det skjer ikke så o� e at man vil høre 
på hvesende nøkler, men de� e sier heller ikke 
mye om transient- og diskantgjengivelsen.

Å synge re�  inn i DGT 450 gir faktisk et 
ganske hyggelig resultat å høre på e� erpå. Det 
er en nøytral, tydelig og balansert lydbilde 
som gjengis med � n diskant. Vi hører noe støy 
fra mikrofonen, men det låter egentlig ikke ille, 

bare slik støy pleier å låte. Bassen er relativt 
jevn så lenge man ikke si� er alt for nært. Da bi-
drar nærfeltse� ekten selvfølgelig til at bassen 
overtar. Inntrykket er befriende fri�  fra framt-
redende s-lyd eller hardhet i mellomregisteret. 
Det høres faktisk bare riktig ut. Ørene mine 
sier meg at gjengivelsen ikke er helt skolere� , 
og det er nok et lite lø�  i diskanten for å gi et 
mer moderne og ferdig lydu� rykk.Det passer 
nok godt for mye av den tiltenkte bruken. 

Når man har behov for å stille inn mikrofo-
nen mens den er i bruk, må man selvfølgelig 
skru på hjulet, noe som høres på innspillingen. 
De� e er selvfølgelig ikke til å komme fra når 
kontrollene er innebygde, men i Windows kan 
man heldigvis unngå problemet ved å styre en-
heten fra kontrollpanelet. På Mac kjøres den 
bare direkte som et Class Compliant CoreAu-
dio-lydskort, noe som er enkelt å installere, 
men man blir altså nødt til å ha skrudd ferdig 
før innspillingen eller Skype-cha� en starter 
hvis man vil unngå brumming. Bilyder får 
man også når den står på bordet på stativ og 
hendene legges mot bord� aten eller lignende. 
Det følger ikke med noen shock mount, slik 
DGT 650 har.

Jeg har kommet over et dilemma, nemlig at 
DGT 450 gir lyd fra seg når ikonene blinker 
– en svak, kneppende lyd som dukker opp når 
lysdioden slås av eller på. Det kommer også en 
lyd når mikrofonen er inne i en meny og e� er 
en stund med inaktivitet går tilbake til nor-
malposisjon. Denne lille knappen fester seg på 
opptaket, om enn veldig svakt, og trekker li�  
fra Lewi� s kvalitetsambisjoner. Likevel vil det 
nok ikke skape noen nevneverdige problemer 
for den jevne bruker.

BÆRBAR BRUK
Som nevnt, kan man utmerket godt plugge 
en DGT 450 re�  i en iPad eller iPhone, tak-
ket være Lightning-kabelen som følger med. 
Strømforsyningen kommer da fra det inne-
bygde lithiumion-ba� eriet i mikrofonen, som 
lades gjennom mini-USB-kontakten på høyre 
side. Du kan også koble til en USB-lader mens 
mikrofonen er i bruk. Da har du riktignok tre 
kabler tilkoblet (datakabelen, hodetelefoner 
og strømkabelen), men slipper å risikere å gå 
tom for strøm midt i tagningen. Ba� eritiden 
er omtrent tre timer fra fullladet ba� eri. Jeg 
har imidlertid lurt på om det ikke hadde vært 
bedre med en Lightning-kontakt i stedet for 
mini-USB, siden den er re�  mot iOS-brukere 
som helt sikkert har en lader med Lightning, 
men kanskje må anska� e en mini-USB-kabel 
bare for å kunne lade Lewi� -mikrofonen sin.

Enklere redigering, GPS-lokalisering, pre-
roll og mulighet for å eksportere lyd� lene til 

TYPE Småmembrans kondensatormi-
krofon med lydkort
PORTER 1 dataport, 1 strømuttak (mini-
USB)
UTGANGER 1 hodetelefon (3,5 mm 
minitele)
VEKT 4,5 kg
PRIS 3 900 kroner
FORHANDLER SpeakOn AS, 
www.speakon.no

PLUSS
• Moderpee og klar sound
• Klar til bruk med iOS

MINUS
• Høy egenstøy
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Se www.undervanns�lm.no for mer informasjon om våre løsninger 

• Alexa Mini
• RED Epic-X/Dragon
• Arri Amira
• Sony A7s/A7sII
• Atomos Shogun o.a.

Tørt kamera under alle forhold!
Vi leier ut undervannshus til:

Monitorering og fjernstyring av optikk og kameramenyer fra overflaten.
Utstyr for kommunikasjon under vann og opptak av talelyd mellom dykkere. 
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konvertering, CD/
DVD Prod & kopiering.

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

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

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 profe-
sjonelle produksjonsmiljøet.
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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 profe-
sjonelle 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
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NRK med hele arkivet på nett
NRK har lagt ut nesten 30.000 TV-programmer fra 60-tallet og opp til 
sent på 90-tallet gratis på ne� et. Nå kan du få et gjensyn med alt fra Erik 
Bye, Pompel og Pilt, Fleksnes, Brødrene Dal og Lille Lørdag.

Programmene er lagt ut på NRKs ne� sider og inkluderer alle 
programmer som NRK si� er med re� ighetene på. Det betyr at 
publikum kan fråtse i gamle episoder av «Fjernsynskjøkkenet» eller 
på TV-serier som «Vestavind», «Benoni og Rosa», «Helmer og 
Sigurdson» eller «Blindpassasjer». Til og med klassikeren «Trim for 
eldre» er å � nne i arkivet.

– Med de� e har vi gjort NRKs TV-arkiv til en åpen ska� kiste for dem 
som ønsker gjensyn med gamle favori� er fra � ernsynets barndom på 
60-tallet og framover. Arkivinnholdet er også en fantastisk kilde for 
alle som er nysgjerrig på samfunnsutviklingen i Norge e� er andre 
verdenskrig, sier en entusiastisk mediedirektør i NRK, Øyvind Lund 
i en pressemelding.

NRK-arkivet inneholder også de aller � este Filmavisene fra 1941 og 
fram til 1963 e� er at det er gjort en egen avtale om re� ighetene for disse.

Filmavisene ble sendt på kino før hoved� lmen før innføringen av 
� ernsyn sa� e et punktum for disse. 

Jeg synes det var veldig sterkt å se Youngstorget fullt av folk med 
nazihilsen, sier Ingrid Belt, seksjonsleder i NRK-arkivet.

For første gang viser NRK nazipropagandaen fra 1940-tallet i sin helhet. 
Under krigen var programmet Filmavisen en del av okkupasjonsmaktens 
propaganda.

Nå eies Filmavisen av Filmparken, tidligere Norsk Film AS, men NRK 
har visningsre�  til alle episodene.

– Filmavisen er viktig norsk historie. Vi har samlet alt og sa�  det 
sammen. Vi ønsker nå å dele hele Filmavisen fra 1941-1963, sier Belt.

Hun forklarer at publikum kan se mye mer en det NRK har vist tidligere, 
spesielt en del klipp fra krigsårene.

– Vi har ikke vist det i sin helhet, som vi velger å gjøre det nå, fordi det 
er etiske dilemmaer. Vi viser bilder av de som har vært med på gal siden 
under okkupasjonen, så det er klart det er etiske dilemmaer rundt det, 
men det er viktig norsk historie som vi må dele, sier Belt.

FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO
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Tekst & foto: Kent Moorhead

REPORTASJE  LYSSETTING

Monitors Kent Moorhead har truffet to kjente fotografer og snakket om lyssetting. I denne reportasjen setter vi 

oss ned med Jallo Faber som helst og oftest jobber med 35mm film, og Andrés Rignell som filmer mest digitalt.

Lyssetting på film og digitalt

”Å lysse�e �lm er en nytelse. Når man jobber 
digitalt, må man jobbe hardt med lyset". Det 
sier Jallo Faber, A-fotograf med internasjonale 
og svenske stor�lmer på meri�listen. Sist var 
det Gentlemen & Gangsters.

– Man må alltid myke opp lyset med digitale 
kameraer, sier Andrés Rignell som vanligvis 
�lmer digitalt. Han hadde A-foto på blant an-
net TV-serien Äkta människor og Kjære Pappa.

Begge er pro�e på lys og begge vet at det har 
noe å si for lysse�ingen om man velger �lm 
eller digitalt. Men de ser ulikt på fordelene de 
to alternativene fører med seg.

Vi begynner med Jallo Faber som foretrek-
ker �lm, men som iblant velger digitalt likevel. 
Han forteller om sine stolteste øyeblikk når 
det gjelder lys på �lm – og om et bomskudd.

Jallo Faber var A-fotograf for andreteamet 

på Bond-�lmen Spectre. Delene Jallo �lmet, 
ble ta� opp på 35mm-�lm. Tinker Taylor Sol-
dier Spy ble også laget med �lm, og Jallo var 
DoP for andreteamet der også. Stor�lmer 
bruker �lm, sier Jallo, ikke digitalt. Det gjel-
der for eksempel Star Wars og Tarantinos �e 
Hateful Eight. 

– Det ser bedre ut. Hvorfor har vi fotogra-
fer gå� med på å jobbe med dårligere pensler, 
spør Jallo. Han har imidlertid av og til valgt 
digitalt, og han sier at det i mange tilfeller 
kanskje dreier seg om mer subtile forskjeller.

Mest stolt av Gentlemen & Gangsters
Men det er ikke disse �lmene han er mest stolt 
av. Det er i snarere den svenske Gentlemen & 
Gangsters og den norske thrilleren Pioneer. 
Jallo Faber var A-fotograf på begge to.

– Det klart det er veldig stort med Gentle-
men & Gangsters, sier Jallo. Den ser fantastisk 
ut, og er en hommage til alle �lmene jeg og re-
gissør Mikael Marcimain elsker og vokste opp 
med. Det er alt fra svart-hvi�-�lmer til en hel 
del 70-talls�lm, som vi begge er veldig glade 
i, for eksempel French Connection II.

Jallo forteller at han synte det var en �n ting 
å få lage en kjærlighetserklæring til et Stock-
holm som ikke �nnes lenger. En by som ikke 
lenger er der. Og å få jobbe med Mikael Mar-
cimain som er så utrolig kunnskapsrik. 

– ”�e devil is in the detail”. Alle detaljer 
er viktige for ham, hver eneste ledning, tann-
pirkerne i askebegeret, alt skal være fra riktig 
periode. Det koster å være så nøye.

Samtidig tror Jallo at det ikke vil bli gi� så 
mye penger til å så kunstnerisk �lm i Sverige 

Stillbilde fra filmen Gentlemen & Gangsters. En av 
filmene Jallo Faber er mest stolt av. 
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�lm og vi �kk kjøpe et parti til opphørspris. 
Det var selvfølgelig kjedelig at Fuji la ned, men 
det ble redningen for prosjektet vårt. Det ville 
vært skrekkelig å lage Gentlemen & Gangsters 
digitalt. På den andre siden er det absurd. 
Hvorfor skal regissøren og jeg må�e slåss for 
våre u�rykk? Filmen er min pensel, og i blant 
by�er jeg den ut med en digital. Den valgfri-
heten vil jeg ha.

Myte at film er dyrt
I likhet med mange andre, mener Jallo at det er 
en myte at det er så dyrt å �lme på 35mm når 

igjen. 
– Den nye tiden krever et helt annet tempo. 

Kanskje også andre historier, for alt jeg vet. 
Men egentlig synes han ikke det var særlig 

dyrt for seks timers TV-�lm, �re episoder på 
en og en halv time. Da er man nede på det de 
koster for en episode av Wallander. Han har 
ha� A-foto på slike �lmer också.

– Jeg og Mikael Marcimain slåss lenge for 
å få lage TV-serien Gentlemen & Gangsters på 
35mm-�lm. Til slu� lyktes vi. Vi slåss med 
nebb og klør, men egentlig var grunnen til at 
vi �kk det på �lm, at Fuji slu�et å produsere 

Jallo Faber on set under innspillningen av Pioneer.

man regner med alle harddisker, all trans-
koding, all sikkerhetskopiering og konform 
som det digitale krever. 

– Når vi �lmer digitalt legger vi kort på 
for at det skal se ut som �lm. Lysse�ingen 
blir mye mer komplisert med digitalt ut-
styr. På �lm kan man bruke e� lys for en 
hel scene, mens man med digitalt må bruke 
ulike lysse�inger på ulike deler av kroppen, 
for ørene, leppene og huden. Det er vanske-
lig å jobbe med digital.  n

Jallo Faber var også DoP for thrillern Pioneer.  Det krevde at det skulle  filmes over og under vann, et meget 
teknisk prosjekt og vanskelig å gjennomføre.
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Oculus forteller at deres nye spillkontrol-
leren Oculus Touch lanseres senere i år og 
samtidig en haug med spill som er kompatible 
med kontrollerne.

Vive-spill
Oculus Touch vil også ha stø� e for HTC Vive-
spill, noe VR-spillerne de� nitivt vil mo� a som 
gode nyheter. Dog har Oculus nylig blokkert  
for at Vive-brukerne kan spille Ri� -eksklusive 
spill.

Nyhetene kommer fra den svenske spillut 
vikleren Daniel Nyberg som har lastet opp et 
bilde på Twi� er som viser Oculus Touch og 
ikoner for hva som stø� es.

Mindre pla� formavhengig

Valve har også annonsert et initiativ som skal 
forhindre at spillutviklerne velger å gå pla� -
formeksklusive for å � nansiere spillene deres.

De� e er enda noen gode nyheter for dem som 
håper at VR-pla� formen skal bli mest mulig 
åpen og mindre pla� formeksklusiv.  

Innen VR-teknologi står nok HTC Vive og 
Oculus Ri�  fremdeles høyest i kurs hos de 
� este, men det viser seg faktisk at den noe 
mindre so� stikerte, mobile VR-teknologien 
også gjør det skarpt. 

Som blant andre Fortune og Engadget melder 
har Samsungs VR-briller nemlig nådd en

stor milepæl nylig. I løpet av april2016 skal 
over én million mennesker ha forsøkt Gear 
VR-brillene.

Vil få fart på app-utviklingen
Tallet kom riktignok ikke fra Samsung selv, 
men fra samarbeidspartneren Oculus VR i 
forbindelse med et pressearrangement nylig. 
Det er uvisst akkurat hvordan de kom frem til 
tallet.

Oculus-mobilappen får en ”What’s New”-
funksjon som skal gjøre det le� ere å � nne 
ny�  VR-innhold.

Sjefen for Oculus VRs mobilavdeling Max Co-
hen pekte på at milepælen har stor betydning 
for VR-teknologien generelt, på den måten at 
den økende populariteten vil gjøre det mer 
a� raktivt for utviklere å satse på VR for alvor, 
noe det hi� il har vært vanskelig å overbevise 
dem om.

Det er også mer VR-innhold på vei ut, deri-
blant en ny VR-serie hvor man følger et antall 
nomader og en ny VR-utgave av Discovery-
serien ”Deadliest Catch”
. 
VR er fortsa�  på småbarnsstadiet, og det er 
vanskelig å se/spå alle bruksområdene. Men 
utover ren underholdning kan også VR bru-
kes innenfor medisin  og i opplæringsøyemed, 
samt at det er store muligheter innen formid-
ling. n
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Den ferskeste frontlinjen i pla� formkrigen 
mellom Google og Facebook utspiller seg 
rundt VR, i � ere dimensjoner. De kjemper 
om både hardware og so� ware-dominans. På 
Facebooks VR-pla� form � nner du ikke spor 
av innhold fra Youtube. 

Google prøver seg 
Google var i utgangspunktet veldig tidlig ute 
med å selge gimmick-produktet Google Card-
board som en slags VR-pla� form før Oculus 
og HTC var i nærheten av noe ferdig produkt. 
Nå har teknologikjempen annonsert Daydre-
am, og det ser ut til at de ønsker å levere noe 
li�  mer so� stikert enn en pappbit.

Daydream er nemlig er et ”skikkelig” virtual 
reality-headset, og pappmaterialet er by� et ut 
med plast blant annet. I likhet med deres tid-
ligere modell, Cardboard, og Samsungs Gear 
VR bruker Daydream telefonen din som både 
skjerm og for å måle bevegelse.

Google vil stå for headset og kontrollere, 
men resten av maskinvaren er opp til andre 
produsenter å lage. Telefonselskapene Sams-
ung, HTC, LG, Huawei, Alcatel, ZTE, Xiaomi 
og Asus er ombord og vil ha Daydream-klare 
telefoner .

Spillgigantene aktive
Ubiso�  og EA er blant spillutgiverne som har 
signert på at de skal servere spill til Daydream, 
og strømmetjenester som Net� ix, HBO og 
Hulu har trykket pla� formen til si�  bryst.

Vr Nyheter 

Kamp om plattformer

Tekst: Geir Bergersen

REPORTASJE  VR NYHETER
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Utviklingen av innspillingsprogrammer går jevnt og trutt, men nå ser det ut til å gå raskere enn noen gang. 

Vi Cubase-brukere hadde så vidt lært oss alle nyhetene versjon 8 kunne by på før halvtidsversjonen 8.5 ble 

sluppet. Det er på tide å undersøke hva den tilbyr.

Tekst & bilde: Mattias Hjelm

TEST PROGRAM

Steinberg Cubase 8.5 

Flere interessante nyheter fra Steinberg

Oppdateringssyklusene hos programvare-
produsentene er de� nitivt kortet ned de siste 
årene, noe som selvsagt skyldes konkurransen 
mellom utviklerne av DAW-produkter. Det 
gjelder å være først ute med nye, smarte funks-
joner og nye so� synther, og � nne nye metoder 
for å få frem det beste i alle kreative mennesker. 
Steinberg er absolu�  intet unntak; kanskje er 
det til og med dem som slipper tunge oppda-
teringer med te� est intervall. De� e er både bra 
og dårlig. Bra, fordi man får nye funksjoner å 
bruke og fordi programmet føles friske og nye. 
Dårlig, fordi oppdateringene koster penger i 
Cubases tilfelle, og fordi man knapt rekker å 
bli kjent med forrige versjon. På den andre si-
den trenger man ikke å oppgradere hvis man 
ikke vil, men da går man også glipp av en del 
smarte og hyggelige saker.

HÅNDTERING AV SPOR
Bilde 1 og 2. Det har lenge vært en gjeng 

skje at det nå er mulig å importere et spor 
direkte fra et annet prosjekt uten å åpne det 
først. Det hender at man har � ere prosjekter 
som inneholder samme låt, men i ulike bek-
ledninger. Vil man da pu� e inn noe spennende 
fra én versjon til en annen, er de� e en riktig 
hyggelig løsning. Du � nner funksjonen under 
Fil-menyen/Import.

PUNCH IN REDESIGNED
Bilde 5. Fra og med versjon 8.5 er tilsvarer ikke 
Le�  og Right Locator posisjonene for Punch In 
og Punch Out lenger. De har nå få�  helt egne 
markører som angir posisjonene. De� e medfø-
rer at du slipper å lage enda � ere markers for å 
raskt komme deg til riktig posisjon før Punch 
In, for å gi artisten som spilles inn tid til å tre� e 
re�  sted i låten. Det er jo tross alt Le�  Locator 
de aller � este bruker for å komme raskt tilbake 
til en ønsket posisjon. Du angir enkelt dine 
posisjoner for Punch In og Out i Transport-

svakheter i sporhåndteringen i Cubase. De 
� este har antagelig bare akseptert dem, men i 
si�  stille sinn er det kanskje � ere som har ban-
net og irritert seg. Fra og med versjon 8.5 er 
mye av de� e utbedret. For eksempel var det 
ikke mulig å lage et ny�  spor hvor som helst i 
kanaloversikten når man dro en lyd� l fra Pool-
en eller en mappe. Ville man ha et ny�  spor, 
var man nødt til å plassere det nederst. Nå kan 
� len plasseres hvor som helst i Sporkontroll-
feltet, og når man slipper � len lager man et 
samtidig ny�  spor på samme sted. 

Bilde 3. Videre er det nå mulig å angi hvil-
ken utgang et audiospor skal få allerede i dia-
logvinduet som dukker opp når man har valgt 
sportype. De� e er en svært velkommen nyhet, 
da man også kan velge grupper i listen. Start 
med å lage dine egne standardgrupper i et pro-
sjekt. Da vil resten av arbeidet gå smidig når 
du bygger opp di�  arsenal av spor. 

Bilde 4. Den tyngste spor-nyheten er kan-
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panelet eller ved å bruke kommandoen under 
Transport-menyen. 

Om du, som jeg, o� e har behov for å angi 
ulike tempo i en produksjon, for eksempel for 
å synke en låts lengde med en � lmsekvens, blir 
du sikkert glad for at playback-pekeren ikke 
lenger � y� er seg når du by� er tempoverdi. En 
liten, men viktig nyhet.

HYPERRASK DUPLISERING
Bilde 6. Jobber du med eksempelvis looper, er 
du sikkert vant til å bruke hurtigkommandoen 
Cmd+D. Den lager en kopi av det markerte 
eventet og plasserer kopien der det kopierte 
eventet slu� er. I versjon 8.5 trenger du ikke 
engang å gjøre de� e, da hver audio-event har 
få�  et ny�  håndteringspunkt.  De� e � nner du 
i midten helt til høyre av et event. Ved å ta tak i 
det og dra mot høyre, lager du kopier av eventet. 
Jo lengre mot høyre du drar musen, desto � ere 
kopier lager du.

Når det gjelder automasjonsdata, kan disse 
nå � y� es selv om den kolliderer med de ek-
sisterende. La oss si at du har laget en lekker 
reverb-kjøring av sangen i første refreng, men 
vil at den bare skal med på siste: Markér au-
tomasjonspunktene og trekk ganske enkelt i 
den grå blokken som vises til den står på rik-
tig sted.  Hvis det allerede � nnes automasjon 
i området, vil denne overskrives.

MIDI-REDIGERING
Bilde 7. Håndtering av MIDI og mulighe-
tene for å gjøre endringer, har alltid vært et 
av Cubases sterke sider. Nå er mulighetene 
enda � ere. Vi starter i Drum Editor, der du 
nå enkelt kan � ltrere bort lyd i lister som ikke 
brukes. De� e kan skje på to forskjellige må-
ter: Enten ved å � erne alle lyder som ikke har 
noen eventer, eller ved å bare la lyd synes som 
virkelig er med i VSTi-et du bruker. Sistnevnte 

kan det � y� es fri�  på tidslinjen. 

PROFILE MANAGER
Bilde 8. En ganske stor nyhet er Pro� le Ma-
nager, som lar deg lage ulike pro� ler for ulike 
personer som jobber på samme arbeids-
stasjon. Denne funksjonen � nnes bare i Cu-
base Pro, og ikke i Artist-versjonen. I en pro-
� l lagres valgene dine under Preferences. Det 
vil si: oppførsel- og utseende-innstillinger, 
hvordan de ulike verktøylinjene er kon� gu-
rert, workspaces, altså hvordan ulike vinduer 
samvirker, lagrede  kvantiseringsne� , hur-
tigkommandoer, synlige kommandoknap-
per på Sporkontroll-linjen, og mye mer. Det 
eneste som ikke lagres, er de globale innstil-
lingene for Cubases kommunikasjon med 
lydkortet. Som smør på � esk, er det også 
mulig å eksportere en pro� l 

fungerer imidlertid bare hvis det er et VST3-
instrument. Du � nner funksjonen i verktøy-
linjen i Drum Editor.

Når det gjelder Key Editor, så har den også 
få�  seg en oppdatering. Du kan nå plassere 
ut nye note on-eventer ved å dobbeltklikke 
med pilen der du vil ha dem. Du behøver alt-
så ikke  å velge pennen for å være li�  kreativ 
med musen lengre. Ved å ta i bruk li�  forsk-
jellige fremgangsmåter, kan du oppnå enda 
mer avanserate resultater. Hvis du holder det 
andre klikket inne når du dobbeltklikker, og 
drar til høyre, angir du eventets lengde. Drar 
du derimot opp eller ned, justerer du hvilken 
velocity-verdi eventet skal få direkte.  Tryk-
ker du inn Alt e� er at du dobbeltklikket, kan 
eventet fri�  � y� es opp og ned i tonehøyde, 
samtidig som det kan justeres i lengde. Tryk-
ker du heller inn Shi�  e� er at eventet er laget, 

TYPE Innspillingsprogram
PRODUSENT Steinberg
SYSTEMKRAV OS10.10 (Mac), Win 7 (PC), 
8GB RAM (minimum 4 GB), 15 GB fri 
harddiskplass, Intel Core- eller AMD Dual 
Core-prosessor 
PRIS Fullversjon Cubase Pro 8.5: 5 071 
kroner, fullversjon Cubase Artist 8.5: 2 
761 kroner, oppdatering fra versjon 8.0: 
461 kroner
DISTRIBUTØR Steinberg, 
www.steinberg.net

Bild 1 .

Bilde 2.

Bilde 3.
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for å bruke den i et annet studio. 

VST TRANSIT
VST Transit er en helt ny funksjon, og er 
antagelig den tyngste nyheten i Cubase 8.5. 

spiller, musikksjangrene du liker å jobbe med 
og hvilke roller i musikkproduksjon du føler 
deg bekvem i. Du kan også laste opp et eksem-
pel på musikk du har laget. Her velger du også 
om pro� len din skal være åpen, slik at alle kan 
se den, eller om den skal være skjult og bare 
tilgjengelig for de du inviterer til samarbeid. 
Det � ne med community-biten er at du enkelt 
kan søke e� er personer rundt om i verden som 
har kunnskapen du trenger. Og de� e tar oss 
videre til neste funksjon i VST Transit.

Når du synker et pågående prosjekt i VST 
Transit, laster du de� e opp til en skytjeneste 
hos Steinberg. De� e er en helt gratis tjene-
ste – i alle fall så lenge du klarer deg med 500 
MB lagringsplass og ikke overskrider 1 GB 
datatra� kk pr. måned. Når denne artikkelen 
publiseres, skal Steinberg ha lansert premi-
umkontoen som tilbyr større lagringsplass og 
mer tra� kk, men det vil også koste en slant. 
Hvor mye er ikke klart i skrivende stund. 

Når et prosjekt er lastet opp, kan man in-
vitere � ere personer rundt omkring i verden 
til å delta i produksjonen. Det kan hende du 
trenger et basspor og derfor leter fram en bas-
sist som ser ut til å være inne på samme mu-
sikkstil som du selv. Eller du vil kanskje sam-
produsere en låt, fordi du har kjørt deg fast i 
dine egne ideer og trenger li�  ny�  og friskt 
kreativt blod. I grensesni� et ser du tydelig 
hvem som deltar i prosjektet, og når noen har 
gjort en endring, er det bare å synke prosjektet 
før du kan jobbe videre med det lokalt.

Funksjonen er egentlig to helt forskjellige ting 
samtidig. Delvis er det et community for mu-
sikere og produsenter som bruker Cubase på 
en eller annen måte. Du lager en VST Transit-
konto der du oppgir hvilke instrumenter du 

30  2-20163030  2-2016 2-2016 2-2016 2-2016

PLUSS
• Mange nyttige forbedringer i arbeidsflyt
• Punch in/out-punktene
• VST Transit virker spennende, men…

MINUS
• VST Transit hadde vært langt mer 
 interessant med en plattformoverskri-
dende løsning

Bilde 4.

Bilde 5.

Bilde 6.

Bilde 7.
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Grunntanken med VST Transit er så klart 
helt fantastisk. Det kjedelige er at Cubase tross 
alt ikke er den eneste programvaren på marke-
det som brukes… langt derifra. De aller � este 
drømmer nok om en tjeneste som lar musikere 
og produsenter som si� er med ulike DAW-er 
å jobbe med samme prosjekt. Det burde vært 
mulig å dele et Cubase-prosjekt med noen 
som jobber med for eksempel Logic eller-
Pro Tools. Mange av de produksjonstekniske 
funksjonene ville selvfølgelig gå�  tapt i en slik 
eksport, men tenk om utviklerne i det miste 
kunne ha bli�  enige om en standard for auto-
masjonsdata og tempospor. Det hadde vært 
fantastisk. Steinberg har vært først ute med 
mange banebrytende funksjoner gjennom 
tidene, som senere har bli�  selvfølgeligheter 
også i konkurrerende programmer. Så hvorfor 
ikke være først ute denne gangen også? 

DIVERSE
En liten tweak som føles li�  vanskelig å bru-
ke, er muligheten for å aktivere ulike deler av 
vinduet ved å plassere musen i kanten av for 
eksempel arrangementsvinduet. Fører man 
musen over et lite område øverst i vinduet, 
dukker det opp en meny hvor man kan slå på 
for eksempel Info-Line eller Status-line. Jeg 
opplever de� e som en li�  klønete måte å gjøre 
det samme som knappen Set up Window Lay-
out tilbyr i verktøylinjen, noe som heldigvis 
fortsa�  er tilgjengelig.

allerede har en lisens av Cubase 8.0, koster en 
oppgradering under 500 kroner, noe jeg synes 
føles ganske humant. Er du ikke interessert i 
funksjonene VST Transit tilbyr, og jobber lite 
med looper eller VSTi, kan du kanskje vente til 
neste store oppgradering kommer. Er du, som 
jeg, interessert i ny � yt og funksjoner, er det 
egentligen ingen tvil om at oppgraderingen er 
vel verdt pengene. n

Bilde 9. Under Export Audio har du få�  en 
bedre metode for å navngi � lene dine. Et ny�  
vindu dukker opp når du klikker på Naming 
Scheme, der det nå er mye enklere å oppgi 
hvilke faktorer, som kanaltype, kanalnavn, 
nummerering og så videre, som skal være 
med – og i hvilken rekkefølge. Dessuten kan 
du spare ulike pro� ler for navngivningen. Det 
er perfekt hvis du har kunder som vil ha � lene 
navngi�  på en bestemt måte.

Bilde 10. Retrologue 2 er et herlig tilskudd 
til en stadig voksende skaren av VSTi som føl-
ger med i en Cubase-installasjon. Forskjellene 
fra den første versjonen av de� e analogduf-
tende skaperverket, er blant annet en tredje 
oscillator, en samling nye e� ekter og mulig-
het for å bruke enda en adresserbar envelope. 
Legg til 400 nye preset-lyder, så har du li�  å 
gjøre før du har utforsket alle muligheter. Og 
den låter veldig behagelig.

Bilde 11. Til slu�  har Media Bay få�  en 
skikkelig ansiktslø� ning. Den er nå represen-
tert i et rack på høyre side av skjermen, hvis du 
har valgt å ha det synlig. Her kan du på smidig 
vis lete frem tilgjengelige lyder, både gjennom 
å velge kategori eller VSTi-et som er koblet til 
klangen. Du kan også søke e� er en spes� kk 
type basert på ulike faktorer som karakter og 
sjanger. Grensesni� et er sterkt forbedret fra 
forrige versjon med tydelige ikoner som hjel-
per deg å � nne frem. 

KONKLUSJON
Det er med andre ord en god del nyheter i 
denne midtveisversjonen av Cubase. Hvis du 

Bilde 8.

Bilde 9.

Bilde 10.

Bilde 11.
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Tamrons 90mm F2,8 makroobjektiv har lenge vært en favoritt hos mange fotografer og objektivet har ofte 

fått gode tilbakemeldinger av brukere og testere. I år lanserer Tamron to nye objektiver for profesjonelle 

fotografer, det ene er Tamron 85mm F1,8 Di VC, det første i sitt slag med bildestabilisering. Dette objektivet 

håper vi å teste ved en annen anledning. Det andre objektivet som Tamron lanserer er en ny versjon av det 

populære makroobjektivet Tamron 90mm F2,8. Slik som den tidligere versjonen er det nye objektivet utrustet 

med bildestabilisering, VC, men denne er nå forbedret. Vi har testet dette, og kommet fram til at det finnes 

mye som kan gjøre dette objektivet til en enda større favoritt hos mange fotografer.

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST OBJEKTIV

Tamron SP 90mm F/2,8 Di VC uSD

Populært objektiv får ny teknikk

32  2-20163232  2-2016 2-2016 2-2016 2-2016

TYPE Makroobjektiv
MERKE Canon EF, Nikon F og Sony E
BRENNVIDDE 90mm
BLENDER F2,8 til F32
BLENDER 9 blendersteg
FOKUSOMRÅDE 0,3 m til uendelig, stillbart 
i tre lag: hele omfanget, 0,5 m til uendelig 
og 0,3 till 0,5 m
FORSTØRRELSEGRAD 1:1
FILTERDIAMETER 62 mm
BILDESTABILISERING VC tilsvarer 3,5 blen-
dersteg. Sony-versjonen har ingen VC
TILBEHØR Tamron TAP-01, for å kunne 
oppgradere intern software
MÅL 114,6 mm x 79 mm (gjelder Nikon F)
VEKT 0,6 kilogram (gjelder Nikon F)
PRIS Cirka 5 600 kroner 
DISTRIBUTØR Focus Nordic,
www.focusnordic.no

Monitor tester Tamron SP 90mm F/2,8 DI VC uSD, den nyeste i en serie populære makroobjektiv fra Tamron.
Et objektiv som vi synes ser vakkert og stilrent ut.
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Vi � kk låne Tamron-objektivet i noen dager i 
våres og hadde det ikke bare gøy med makro-
fotografering, men skjønte også at et objektiv 
i denne klassen kan fungere utmerket som 
portre� objektiv. Om de� e objektivet er bedre 
enn tidligere versjoner eller bedre enn kon-
kurrentene kan vi ikke u� ale oss om, men vi 
kan fortelle hva vi syntes om det vi testet. Når 
det gjelder forgjengerne, så er vi imidlertid 
overbevist om at Tamron ikke hadde lansert 
e� erfølgeren til et så populært objektiv om det 
kun presterer det samme rent optisk. Det nye 
objektivet bygger allikevel på den samme op-
tiske grunnkonstruksjonen som forgjengeren. 

VÆRBESTANDIG OBJEKTIV
For at du som fotograf ikke skal være urolig 
for vind og dålige værforhold har det nye ob-
jektivet en forbedret tetning ved alle tenkbare 
steder der fukt og damp kan trenge inn. Ob-
jektivet er vannte�  ved festet mot kameraet, 
ved knapper og der fokusringen ligger mot 
objektivet. Frontlinsen er spesialbehandlet 
med � ourine coating, et belegg som skal gjøre 
objektivet mer motstandskra� ig mot vanndrå-
per og fe� � ekker. I tillegg til den forbedrede 
tetningen og behandlingen av det ytre, har man 
også forandret på objektivets indre optiske ele-
menter gjennom en ny utviklet kombinasjon 
av ulike antire� ex-beleggningsteknikker for å 
hindre eventuelle spøkelesbilder , og for å sikre 
krystallklare bilder. Vi testet fotografering i 
motlys og synes resultatet ble veldig bra.

HISTORISK ARV
Tamrons første 90mm makro som kom i 1979, 
kom i en tid da makrofotografering ble se�  på  
som mer akademisk fotografering. Men det 
Tamron gjorde var å åpne opp denne verden 
for en større gruppe fotografer, alt fra natur-
fotografer som ville ta nærbilder av blomster 

seg bra og selv om de� e ikke er et objektiv 
bled blender F1,4 så gir det � n uskarphet ved 
portre� fotografering. Vi liker til og med hvor-
dan objektivet er å bruke og synes det er bedre 
enn sin forgjenger.

SAMMENSETNING
De� e er første gangen vi tester et makroobjek-
tiv og kanskje det er derfor vi var ekstra spent 
på hvordan det var å bruke, og vi synes det var 
trist å sende objektivet tilbake. Hadde det bare 
fungert som et makroobjektiv hadde vi ha�  
vanskeligere for å anbefale noen å kjøpe det, 
men e� ersom det også fungerer bra som et 
portre� objektiv er det ingen tvil. Om du som 
har forgjengeren og trenger en oppgradering 
, kan de� e være verdt å se på. Er du fornøyd 
med det du har, så vil du ikke bli sku� et over 
det nye. Vi har funnet ut at om vi i dag skulle 
investere i et makroobjektiv, da ville vi bru�  
med vår naive merkelojalitet og kjøpt et Tam-
ron til våre Nikon-kameraer. n

til portre� fotografer som likte at objektivet 
skapte uskarpe bakgrunner. De� e nye ob-
jektivet bygger på denne tradisjonen og har 
arvet den optiske utformningen fra tidligere 
90mm-objektiver. Noe som objektivet arvet 
er den mye bakgrunnsuskarpheten, som den 
får gjennom sin runde ni stegs blenderåpning. 
Men til tross for at de� e objektivet arvet mye, 
er det en stor oppgradering. Bildestabilise-
ringen er forbedret og forsterket med et ny�  
system for å kompensere for � ere variasjoner 
av risting og virker både fra tele til makro. Fo-
kusmotoren, USD (Ultra Sonic Drive), skal 
være raskere og mer presis. Det går også an å 
stille inn auto-fokusen i tre moduser: hele om-
fanget, 0,5 meter til uendelig eller 0,3 meter til 
0,5 meter – for å raskere � nne fokus ved ulike 
fotograferingssituasjoner. Fokusmotoren kan 
i alle ulike modus overstyres manuelt med fo-
kusering på objektivet. Senere i år vil Tamron 
også komme med TAMRON TAP-consol, 
som gjør det mulig for brukere å oppgradere 
programvaren i objektivet.

BRUKEN
Vi testet objektivet i ulike situasjoner både i 
kontrollerte lysforhold inne og i sollys ute og 
vi synes det var et enkelt objektiv å bruke.Noe 
som i begynnelsen gjorde oss irritert, var at 
objektivet endret både blender og zoom når 
vi fokuserte ved nærgrensen. Ved nærgrensen 
� kk vi blendertallet F5,3 ved maksåpning og 
ikke F2,8 som det ble når vi endret fokus. Til 
og med utsni� et endret seg, noe som gjør at 
det kan se hakkete ut om man � lmer og øns-
ker å lage en dramatisk endring av fokus ved 
nærgrensen. Men e� er å ha lest mer om de� e 
fenomenet ble vi le� et. De� e sies å være nor-
malt for makroobjektivet og handler om hvor-
dan objektivet er bygget for å oppnå maksimal 
forstørring. Ellers synes vi objektivet klarte 

Nær den absolutte nærgrensen er bakgrunnen uskarp selv med blender 18. Og ved maksimal blenderoppløsning, i dette tilfelle F3,8, er bakgrunnens konturer 
helt uskarpe.

2-2016 332-2016 2-2016 2-2016 2-2016 3333

PLUSS
• Flourid-belegg på frontlinsen
• Velbygget
• Bra værmotstand

MINUS
• Minsket lysinnslipp ved nærgrensen
•  At objektivet zoomer når man 

endrer skarphet
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Tekst: Peter Fredberg

Foto: Intuitive Aerial 

REPORTASJE  INTUITIVE AERIAL

I spillverdenen kan man ganske enkelt navigere spillkarakterer i et 3D-miljø og Intuitive Aerials visjon var 

å kunne gjøre det samme i virkeligheten. Dette skulle bli mulig gjennom et veldig enkelt og brukervennlig 

interface på for eksempel en iPad, der man helt enkelt kunne tegne en bane som droner skal følge i luften.  

Slik fikk selskapet navnet sitt - en intuitiv måte å ta Aerials på, altså bilder fra luften.

Et nytt system og nye muligheter

Selskapet ble startet i 2010 av de to gründerne 
Jonas Lindkvist og Mårten Svanfelt. Jonas har 
en bakgrunn i spillindustrien og det har også-
Mårten som har jobbet mye med 3D-gra�kk.

Da de hadde utviklet styresystemet innså de 
at om de skulle re�e seg mot den profesjonelle 
sektoren, som alltid var deres mål, fantes det 
ingen dronepla�former som var gode nok. De 
må�e helt enkelt utvikle sine egne pla�former 
for å få det til å fungere. De valgte da  å levere 

helhetsløsninger til �lmindustrien. Vi snakket 
med Robin Kahlom, sjef i selskapet, om deres 
nyeste produkt, AERIGON.

– AERIGON er vårt nyeste produkt og er 
re�et mot håndtering av pro�ameraer og 
pro�objektiver med fullstendig styring. AE-
RIGON er den første profesjonelle �ygende 
kamerapla�formen skreddersydd for �lm- og 
tv-produksjon. Vi var ute allerede i 2013 og 
startet å �y med RED Epic-kameraer og alle-

rede da kunne vi lø�e kameraer med profesjo-
nelle objektiver. På den tiden gikk det ikke an 
å bruke noe annet enn stillbildeobjektiv eller 
et veldig begrenset utvalg andre objektiver. 
Vi syntes ikke våre kunder skulle behøve å 
få dårligere bildekvalitet bare for å kunne be-
�nne seg i lu�en. De skal kunne bruke samme 
type kamera på bakken som i lu�en, og vi var 
egentlig de første som tilbød muligheten til 
å bruke for eksempel Cine Prime-objektiv til 

AErIGON rigget med Sony 
F55, Zeiss Master Prime og 
objektivstyringen på plass.
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AErIGON drives av tre kraftige oppladsbare Lithium Polymer-batterier som her 
kobles på før flygning. Disse gir en flytid på opp til 15 minutter.

et kamera sammen med pla�formen vår, slik det i dag er. Skal du 
bruke anamor�ske objektiver med et 4K- eller 6K-kamera, �nnes 
det ikke et annet alternativ tilgjengelig på markedet per dags dato.

AERIGON er laget for å reise med og kommer i modulform. Det 
tar cirka fem minu�er å få det �ygende systemet nedpakket i sekken. 
Er du på en produksjon og noen er uforsiktige og dere får en skade 
på en av dronens armer, kan den veldig enkelt by�es ut ved hjelp 
av reservdeler istedet for å må�e by�e hele systemet.

– Vi har i dag tre ulike hovedprodukter. To av produktene blir nes-
ten utelukket både produsert og montert i Sverige. Selve dronene 
er en kombinasjon av svenske og utenlandske underleverandører, 
men all utvikling og slu�montering skjer i Sverige. I år har vi til og 
med begynt å leverere et egetprodusert produkt som heter Newton 
som er et gyrostabiliseret kamerahode. Med det peiler vi oss inn på 
broadcasting og tv. Den kan blant annet festes på vaierkamerasystem, 
kraner, skinnesystemer og biler. Robin forteller om en unik kon-
trollenhet utrustet med funksjoner som skal gjøre det mye enklere 
for kameramenn og kameraoperatører som ikke har noen tidligere 
erfaring med bruk av droner.

– Med grensesni�et i denne kontrollenheten kan kameramannen 
styre og få fullstendig kontroll over bildene. Alt som gjelder fokus, 
iris og zoom, styring av gimbalen i tre aksler samt en mengde andre 
instillinger.

Det har vært en hel del tilbud på dronene, hvordan tror dere 
det kommer til å påvirke markedet?

– Vi kommer til å få et betydelig mer regulert marked der man må 
ha en form for tillatelse for å bruke dronene. Det kommer trolig til 
å gå hardest utover farkoster i konsumersegmentet. Når det gjelder 
Datatilsynet tror jeg ikke personvernsproblemet kommer vil være 
like stort som sikkerhetsspørsmålene i framtiden. Det handler mer 
om at det vil bli veldig tydelig hvilke typer droner man kan bruke, 
og hvilken type tillatelse som trengs. For oss som selger til den pro-
fesjonelle sektoren er ikke de�e noe problem. Vi vil tvert om ha et 
regulert marked, vi selger kun til profesjonelle aktører med papirene 
i orden. Det er derfor mer en fordel enn en ulempe at det kommer 
et strengere regelverk. Det er bedre at de�e skjer enn en ulykke.

Hvordan ser sikkerheten ut i deres system?
– Designet på farkosten er utformet for å minimere mulige feil. 

AERIGON klarer for eksempel å håndtere doble motorbortfall 
uten å miste lu�kra�. Vi kan til og med å miste radiokontakt og 
allikevel fortse�e å �y.  I tillegg jobber vi også med en teknikk som 
gjør at man vil kunne �y på ikke-åpne frekvensbånd, for å kunne �y 
steder der det �nnes mye trådløse signaler i lu�en.

Hvordan tror dere framtiden ser ut for denne type systemer?
– Tenk tilbake på hvordan �yet har utviklet seg. Folk forsøkte å 

�y med hva som helst, med ulike fremgangsmåter. Man bygde egne 
vinger og slang seg utfor �ell og det ble eksperimentert med sykler 
som drivkra� av helikopterrotorer. Alt mulig ble prøvd og testet. 
Det har vært lite av de�e de siste årene innen dronebransjen, men 
man eksperimenterer med mange ulike måter å bygge dronene. 
Innen noen år kommer vi til å få se en mer enhetlig type design på 
dronene. Å bygge sin egen drone kommer ikke til å bli tilla� uten 
at du kommer til å må�e søke deg fram til en drone som har de 
ulike tekniske spesi�kasjonene som du kommer til å må�e bruke.

Robin tror også at produksjonsselskapene kommer til starte å 
skrive dronescener direkte i manus istedet for å bruke dem som 
ekstraverktøy slik som i dag.

Møt Monitor på
IBC 2016

Følg oss på www.monitormagasin.no
Eller kontakt Geir Bergersen

Mob: 480 34 183
Epost: geir@monitormagasin.no
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– Det kommer til å bli en naturlig del av �lm 
og det kunne vi se allerede i �or. Tidigere har 
�lmteamene kanskje brukt droner for å skape 
li� ekstra he�ige bilder, men ikke som en måte 
å spare penger. Jeg tror at den industrielle sek-
toren, sikkerhetssektoren, politiet og også tv 
i live-sammenheng i større grad kommer til å 
bruke droner, og da kommer sikkerheten til å 
bli betydelig viktigere. 

Britiske Helicopter Film Services (HFS) 
�yr et AERIGON-system over hustakene i 
nærheten av Trafalgar Square, sentralt i Lon-

don, under inspillingen av en scene i den ny-
este James Bond-�lmen, Spectre.

– Denne scenen hadde ikke vært mulig 
å lage uten AERIGON, sier Jeremy Braben, 
sjefsfotograf og gründer av HFS. Systemet 
gjorde det mulig for oss å komme nært innpå 
dramatikken i scenen, midt på na�en og midt 
i London. Scenen krevde �lming re� over 
hustakene, noe som ikke er mulig for et tra-
disjonelt helikopter å gjøre på en sikker måte. 
Vi ble nødt til å søke om lov fra britiske Civil 
Aviation Authority (CAA) for å få �y, e�er-

som sekvensen skulle spilles inn på na�en og 
i en såpass befolket del av byen. Takket være 
AERIGONs utrolige stabilitet, �eksibilitet 
og pålitlighet kunne vi fange denne scenen 
på kort tid og �lmskaperne kunne få til sin 
kreative idé.

For å få til de�e var AERIGON-systemet 
utstyrt med et RED Dragon 6K-kamera med 
Zeiss Master Prime-objektiv. Kombinasjonen 
gjorde det mulig for HFS å �lme sekvensen i 
Ultra-HD-oppløsning med høy presisjon. 

– HFS har vært kunde hos oss siden 2014 og 
vi er utrolig stolte over de�e, sier Robin. Sene-
re har de brukt AERIGON-systemene i pro-
duksjoner av �ere �lmtitler, som for eksempel 
Avengers: Age of Ultron og Into the Woods. De 
er et av verdens ledende �rmaer innen �lming 
i lu�en og fotografering med hjelp av tradis-
jonelle helikoptere, �y og UAVer. Målet er å 
tilby sine profesjonelle tjenester mot store 
spille�lm-, tv- og reklame�lmproduksjoner. 

Hvilke tips har dere til produksjonssel-
skaper som ønsker å bruke droner i sine 
produksjoner?

– Det er lurt å se utstyret som skal brukes på 
forhånd, i tillegg til å kontrollere hva slags type 
farkoster selskapet bruker og at de har det som 
kreves for det de gjør og på de farkoster de har. 
De må også tenke på hvilke kameraer som skal 
brukes. Skal dere som produksjonsselskap 
bruke eget kamera og objektiv til �lmingen? 
I så fall er det viktig å velge en pla�form som 
har god sikkerhetshistorikk. Det er også vik-
tig å gå igjennom �yingen og diskutere vinkler 
og andre ønsker med droneteamet. Planlegg 
�lmingen først slik at alle vet akkurat hvordan 
alt skal gjennomføres. E�ersom dronene har 
en begrensningstid i lu�en, rundt 10-15 mi-
nu�er, gjelder det å gå igjennom hva som skal 
gjøres på forhånd for å slippe unødvendige 
opptak.

Om du istedet ønsker å ska�e eget system 
til å bruke i egne projekter så må du også tenke 
deg nøye om.

– Du skal spørre deg selv hva slags bildekva-
litet du ønsker, og hvilket type kamera og ob-
jektiv du trenger for å nå resultatet du vil ha. 
Dobbeltsjekk at det �nnes tekniske underlag 
fra leverandøren som kan brukes når  det skal 
søkes om tillatelse og hør om leverandøren 
kan hjelpe deg med de�e. Det er også viktig å 
�nne ut hvordan det virker med reservedeler 
om noe går i stykker. Kontrollér om leveran-
døren tilbyr opplæring av utstyr eller om det 
�nnes annet undervisningsmateriell. Sist men 
ikke minst, fokuser på �nne en dyktig pilot 
som har erfaring med å �y multirotor eller ra-
diostyrte lu�farkoster. Pass også på at kamera-
mennene som skal �lme får testet farkosten på 

Brain Farm Digital Cinemas AErIGON under verdens første droneflygning med høyhastighetskamera 
Phantom Flex 4K.,
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RPT benefi ciaries Nelson Rand 
and Chandler Vandergrift. Both 
were seriously injured as they 
covered Bangkok’s violent street 
protests in May 2010.

The news industry needs freelancers

The Rory Peck Trust is the only organization dedicated 
to the welfare and safety of freelance newsgatherers 
worldwide and to providing practical assistance to 
freelancers and their families in times of need

• The Rory Peck Benefi caries Programme
• The Rory Peck Training Fund
• The Rory Peck Awards

Please support our work
www.rorypecktrust.org

The Rory Peck Trust is a Registered Charity

No. 1071844 in England and Wales.  Company No. 3552486
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Her ser vi det svenske teamet bak Intuitive Aerial i Linköping.

forhånd og at de er fornøyd med styreenheten 
for både kamera og gimbal, avslu�er Robin. n

robin Kahlbom,sjef hos Intuitive Aerial.
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AKTUELT BRANSJENYTT

Vil forandre insentivene

Alle Media i Content 
Aller Media bekre� er at selskapet kjøper det svenske content mar-

keting-byrået OTW. Dermed fortse� er det danske, familieeide medie-
konsernet å bruke av sin egenkapital på � ere milliarder på investeringer 
i nye forretningsområder.

- Vi har i en tid jobbet med en forretningsstrategi der content marke-
ting er et prioritert forretningsområde. Vi har kommet et godt stykke på 
veien e� er at Make Your Mark (ble kjøpt av Aller i Sverige, red. anm.) 
slo i seg sammen med Aller Custom Publishing. Men vi har også se�  på 
OTW ganske lenge. Vi har ha�  det som et drømmeoppkjøp. De har ha�  
en god utvikling med bra lønnsomhet og en stor kreativ kompetanse. Vi 
ser også et stort nordisk potensial, sier den svenske Aller Media-sjefen 
Bodil Ericsson Torp til Resumé.

Det er det svenske, kriserammede mediekonsernet Stampen som 
selger selskapet til Aller Media, som har overvåket OTW i e�  par år.   
Ifølge Resumé ville Stampen ha 150 millioner kroner for selskapet og 
noen ne� steder i Modern Woman Media, mens Aller bare ønsket å 
betale maksimum halvparten. Stampen kjøpte OTW for over 200 mil-
lioner svenske kroner i 2012.  

E�  år e� er at Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble 
utnevnt, leverte de i dag si�  første innspill til regjeringen. Her kommer 
de blant annet med konkrete forslag til endringer av insentivordningen.

Rådets innspillsnotat ble overrukket på Sentralen i Oslo, hvor kultur-
minister Linda Hofstad Helleland tok det i mot på vegne av regjeringen 
og næringsminister Monica Mæland.

Innspillsnotatet består av seks konkrete innspill, hvorav to av er bran-
sjespesi� kke. De øvrige er generelle for den kreative næringen.

E�  av de bransjespesi� kke innspillene gjelder insentivordningen for 
� lm, som rådet mener at ikke er god nok slik den er i dag. I notatet 
kommer rådet med følgende innspill til endring av insentivordningen:

• Å oppheve taket for maksimal tildelt stø� e.
• Å omgjøre ordningen fra en søknadsbasert ordning forvaltet 

av Norsk Filminstitu�  til en automatisk refusjonsordning 
under Finansdepartementet.

• Å redusere minimumskravet til produksjonsbudsje�  slik at 
� ere produksjoner vil kunne kvali� sere til stø� e.

• Refusjonsnivået bør justeres for å være konkurransedyktig 
med andre europeiske andre europeiske ordninger, og bør 
derfor ligge på 30 prosent.

• Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene 
må komme fra næringen selv. Vi har se�  frem til å få innspill fra 
Næringspolitisk råd, som består av aktører som har investert 
i kultur og generert nye verdier. Nå skal vi bruke sommeren 
på å se� e oss inn i innspillene, så får vi se hvordan vi skal følge 
det opp i neste års budsje� , sier kulturminister Linda Hofstad 
Helleland i en pressemelding i forbindelse med overrekkelsen 
av innspillet.

Rådet er oppnevnt for å bidra med kunnskap fra næringen som kan 
styrke de kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdiskaping, 
heter det i den samme pressemeldingen.

Sjef NRK Vestfold

Me� e Stensholt Schau blir distriktsredaktør i NRK Vestfold.  
54-åringen fra Larvik blir NRKs leder for Vestfold-kontoret, opplyser 
mediehuset i en pressemelding tirsdag.

Stillingen som distriktsredaktør i fylket er gjenoppre� et, e� er at 
NRK tidligere beslu� et å organisere seg i fem regioner landet rundt 
– og samtidig gjenoppre� e selvstendige distriktskontorer i Vestfold, 
Telemark og på Sørlandet. Disse tre redaksjonene utgjør nye region 
sør.  Redaksjonen i Vestfold består av rundt 25 medarbeidere som pro-
duserer til radio, tv og ne� /mobil.
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Produktplassering
NRKs advokat Kari Anne Lang-Ree slo fast overfor Kringkastings-

rådet at NRK ikke driver med produktplassering. Hun var invitert for 
å snakke om hvordan NRK håndterer kommersielle kre� ers interesse 
av å eksponere logoer og merkevarer.

Temaet ble reist e� er at � ere NRK-programmer, deriblant ”Mester-
nes Mester” og ”Mammon”, var klaget inn for henholdsvis å kle delta-
gerne opp i merkeklær og  ”drukne i Apple-produkter”.   Bildet av Mam-
mons statsministerda� er Amelia bak en Macbook ble trukket fram av 
Lang-Ree i møtet. Hun begrunnet bruken av produktet fra Apple med 
at det er karakterbyggende.  

– I dramaproduksjoner er det ingen tilfeldige logoer eller produkter, 
alt er bevisste valg. Det er fordi man skal skape en verden og bygge 
karakterer. Mobiltelefoner er for eksempel en indikasjon på hvilket år, 
nærmest hvilken måned handlingen skjer i.  Advokaten understreket 
dessuten at Apple-utstyret i Mammon ble leid inn av NRK under pro-
duksjonsperioden.

Flere DAB-klager
Nok en DAB-klager har meldt staten til ESA. 11. januar neste år star-

ter slukkingen av FM-ne� et, Nordland fylke er først ut. Det var i april 
i � or at regjeringen bestemte at slukkingen kan starte allerede i 2017.
Men siden den gang har den norske staten bli�  klaget inn til EFTAs 
overvåkingsorgan ESA for ulovlig statsstø� e. ESA har i � ere runder 
søkt svar fra norske myndigheter på om de har lagt politiske føringer 
for valget av teknologi. Spørsmålene er sendt på bakgrunn av to klager 
fra Norsk Lokalradioforbund og et anonymt kringkastingsselskap.

Y� erligere en anonym klager, en lokal radiostasjon, har nå klaget 
saken til ESA. Ifølge avisen heter det i den siste klagen at Statens veg-
vesen har brukt inntil 1,1 milliarder kroner på ulovlig statsstø� e og 
kryssubsidiering for å gi de største radiokanalene dekning i tunneler, 
noe lokalradioene er avskåret fra.

I et brev til næringsminister Monica Mæland er regjeringen bedt om 
å kommentere de siste anklagene. Statens vegvesen avviser ifølge Klas-
sekampen påstandene i klagen med at det ville vært for dyrt. – Men vi 
har gi�  beskjed om at vi vil være behjelpelige hvis de vil bygge ut for 
egen regning, sier sje� ngeniør Dag Vidar Torget i Veidirektoratatet til 
Klassekampen

Drone vant pris

Den Flimmer Film-produserte norske dokumentaren konkurrerte 
mot Al-Jazeera Investigates – Genocide Agenda (Qatar), Libya: ISIS at 
the Gates of Europe? (Frankrike),Nisman (Spania) og People Smugg-
ler: World’s Most Wanted (Libya) og vant den prestisjefylte Golden 
Nymph Award for beste nyhetsdokumentar på tv-festivalen i Monte 
Carlo..

I tillegg var også den norske tv-serien Maniac nominert til tre Gol-
den Nymph Awards, nærmere bestemt i katergoriene beste komedie, 
beste mannlige skuespiller (Espen PA Lervaag) og beste kvinnelige 
skuespiller (Ingeborg Sundrehagen Sundstøl). Den nådde imidlertid 
ikke opp i noen av kategoriene under gårsdagens prisutdeling.

I følge Filter Film og TV var regissør Hessen Schei og medprodusent 
Jonathan Borge Lie tilstede i Monte Carlo for å mo� a prisen, som ble 
overrukket av skuespiller Danny Glover.

Drone har vunnet en rekke priser, deriblant Cinema for Peace Award 
under � lmfestivalen i Berlin og både Amanda og Gullruten i dokumen-
tarkategorien. På Bergen Internasjonale Filmfestival i 2015vant den 
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Den norske fotografen Espen Rasmussen har bli�  kåret til vinneren 
av kategorien ”Professional Daily Life” i Sony World Photography 
Awards 2016 – verdens største fotokonkurranse. I tillegg gikk tred-
jeplassen i kategorien ”Professional Staged” til norske Kristo� er Eli-
assen.

Espen Rasmussen (født 1976) er basert i Nesodden, og vant på 
bakgrunn av sin bildeserie ”� e Course of Coal” – en personlig serie 
som ser på konsekvensene av nedlagt gruvedri�  og det høye narko-
tikaforbruket i områdene i og rundt Beckley, West Virigina, USA.

Rasmussen er fotoredaktør i VG Helg, magasinet til Norges største 
avis, samtidig som han kontinuerlig arbeider med egne prosjekter 
med fokus på humanitære spørsmål og utfordringer kny� et til klima-
endringer. Rasmussen er en av Norges mest premierte fotografer og

har vunnet en rekke priser, inkludert to priser fra World Press 
Photo, � ere priser i Picture of the Year international (POYi) og 41 
tildelinger i den norske versjonen av Årets Bilde, inkludert Årets Fo-
tograf i 2015 og 2016, samt Årets Bilde i 2003 og 2016.

Om vinnerbildene sier Rasmussen følgende: 
– Kull pleide å være gullet i West Virginia, USA, men så kom Obama 

og nye miljøreguleringer. I tillegg til lavere priser på kull, ledet de� e 
til store nedbemanninger og kullet ble til en forbannelse for mange 
av kull-byene i West Virginia. I 1940 arbeidet 140,000 mennesker i 
� ellene – i dag er kun 15,000 igjen i kullbransjen. Byer som Beckley 
og Mullens har ikke mange andre inntektskilder. Narkotika, piller, 
alkohol og vold er dominerende mange steder, og unge mennesker 
sliter med å få seg jobb, noe som tvinger mange til å � y� e.

Fotopris til Norge
Den populære bildedelingstjene-

sten Snapchat skal i slu� en av juni 
lansere et digitalt teknologimagasin 
ved navn Real Life. Det skriver Ven-
turebeat.

Ifølge ne� stedet skal det daglig lan-
seres artikler på på Real Life.

- Det kommer ikke til å bli en ny-
hetsside med anmeldelser av teknolo-

gidingser og bransjesladder. Det skal handle om hvordan vi lever i 
dag og hvordan livene våre blir påvirket av teknologi, sier Nathan 
Jurgenson, som jobber i Snapchat og er påtroppende redaktør for det 
nye magasinet til Venturebeat.

Real Life skal angivelig ha redaksjonell frihet, og det er Jurgeson 
og resten av redaksjonen som tar avgjørelser på vegne av magasinet, 
ikke Snapchat-gründerne.

Det kan nærme 
seg et salg av pro-
duksjonsselskapet 
OB-Team– som i 
dag er 100 prosent 
eid av TV 2 AS.  Sel-
skapet driver med 

utendørsproduksjoner for både eieren og andre selskaper i Norge og 
Europa, innen både sport og underholdning.

På spørsmål om saken, kommentere TV 2-sjef Olav Sandnes de� e 
slik til Medier24:  – Vi kan bekre� e at vi ser på hvordan vi skal arbeide 
med produksjonsmiljøer framover, da spesielt OB-Team. Utover det 
så kan vi ikke si mer, og de� e er noe vi må behandle internt først.

At TV 2 starter selskaper som så blir solgt, er ikke i seg selv uvanlig; 
det har skjedd med teknologisuksesser som for eksempel Vizrt – og 
som har «vokst seg ut» av TV 2. TV-produksjon som OB-Team le-
verer er kan hende noe te� ere kny� et til kanalens kjernevirksomhet. 
TV 2-sjefen vil ikke kommentere hvem som kan være aktuelle kjø-
pere, eller være veldig konkret på hva disse prosessene kan ende med. 
OB-Teams daglige leder Bjørnar Nordahl  ønsker ikke å kommentere 
saken, og viser til TV 2-sjef Sandnes eller OB-Teams styreleder Øi-
vind Johannessen.

TV 2 er som kjent inne i en omfa� ende strategiprosess med tilhø-
rende kostnadsku� , der man skal ku� e 350 millioner kroner de sene-
ste åra. Samtidig som TV 2 leverte 382 millioner kroner på bunnlinja 
i 2015, har Olav Sandnes nærmest ”lovet dårligere resultater” i 2016. 
I forbindelse med ku� prosessene har selskapet antydet at ”dri� a nå 
går i null”.

Snapchats teknologimagasin

OB-Team selges?
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IP Live i London

Sony lanserer et helt ny�  IP Live Studio. Det nye studioet er en del 
av Sonys Digital Motion Picture Centre Europe (DMPCE)  i Pine-
wood Film Studios. Åpningen av de nye fasilitetene markerer Sonys 
lø� e om å utvikle IP-løsninger som er fremtidssikre. Det spli� er nye 
IP-studioet demonstrerer et komple�  IP-økosystem, og skal brukes 
til opplæring og som et teststed for tredjepartskompatibilitet.

Kringkastere og produksjonsselskaper har lenge manglet mulighe-
tene til å få praktisk erfaring og gjøre testing av IP Live-produksjons-
systemer. Nå tilbyr Sony endelig en opplæringsressurs og et praktisk 
verktøy som bidrar med kompetanse og ferdigheter innen IP.

Studioet er bygget for å demonstrere hva bransjen kan oppnå, vise 
frem skalerbarheten og fordelene ved Sonys Networked Media Inter-
face, som leverer lav latens og støyfri veksling mellom HD- og 4K-
video, lyd og metadata via standard ne� verksinfrastruktur. I tillegg 
stø� er det også IP-initiativ som maskinvareverktøy. Akkurat som det 
Sony allerede har etablert på Pinewood Studios er de nye fasilitetene 
et førsteklasses treningsfelt for profesjonelle.

Nye IP Live Studio er en «lekeplass» for partnere som er medlem 
av IP Live Alliance, hvor de har mulighet til å koble si�  eget utstyr 
til Sony-systemet. Bransjen utvider stadig utvalget av IP-kompatibel 
programvare, og med den nye DMPCE-pla� formen kombinert med 
Sonys teknologi, kan partnere forsikre seg om at deres kunder og for-
skjellige arbeids� yter kan samhandle. Sony har allerede en god liste 
med ledende partnere, som blant annet inkluderer 50 medlemmer 
av IP Live Alliance. Disse har muligheten til å bruke studioet til å gå 
lengre enn en vanlig ”proof of concept”, og kan dermed demonstrere 
produktenes interoperabilitet og funksjonalitet i et live-miljø.

Netflix og HBO

Net� ix og HBO kan bli tvunget til å investere i norsk innhold.
– De� e er et veldig tydelig signal om at man kan kreve at strøm-

metjenestene investerer i nasjonalt innhold, sier Elisabeth O. Sjaastad 
til Rushprint om EU-kommisjonens forslag om å innføre et krav om 
minimum 20 prosent europeisk innhold for Net� ix, HBO og de an-
dre strømmeselskapene.  I forrige uke la EU-kommisjonen fram sin 
nye revisjon av AMT-direktivet, EUs direktiv om audiovisuelle medi-
etjenester, som gjennom EØS-avtalen også vil gjelde for Norge. Her 
foreslås det blant annet at Net� ix, HBO og andre strømmetjenester 
skal pålegges å vise minst 20 prosent europeisk innhold.  Hun forteller 
at regelverket har eksistert siden 80-tallet, men at det nå er i ferd med 
å tilpasse seg den moderne medievirkeligheten med ulike ne� baserte 
strømmetjenester og andre alternativer til de tradisjonelle tv-kanalene.

– EU bestemmer utrolig mye mer av hvilke regler som gjelder innen 
� lm, tv og mer enn jeg tror folk er klar over, også her i Norge, sier Sjaas-
tad, som omtaler AMT-regelverket som selve bibelen for den euro-
peiske � lm- og tv-bransjen.  For eksempel bestemmer EU hvor mye 
statsstø� e man kan gi til � lm- og tv-produksjoner, og på hvilke vilkår. 
I tillegg kommer kravet om at tv-kanalene må legge ut minimum 10% 
av programproduksjonen til uavhengige produksjonsselskaper, regler 
for produktplassering, og for hvor mange minu� er reklame man kan 
vise, og mye mer.  Alle som tjener på å formidle innhold, bør bidra til å 
� nansiere produksjon av ny�  innhold, avslu� er hun.
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Nye Ericsson 5G Plug-Ins adresserer ulike 5G-bruksområder, fra 
mobil HD-video, førerløse busser, tilbakemeldende droner til � ber-
tilsvarende trådløstilgang i boliger.  Programvaredrevne løsninger gir 
� eksibel 5G-utvikling av eksisterende ne�  og forbedrer operatørenes 
tjenester innenfor mobilt bredbånd, faste trådløsne�  og IoT. 5G-felt-
testing danner grunnlag for at Ericssons 5G Plug-Ins blir kommersielt 
tilgjengelige i 2017

 Introduksjonen av 5G-abonnement vil starte i 2020 og forventes å 
være raskere på plass enn for 4G. Utviklingen av 5G drives av nye bruks-
områder som vil påvirke både forbrukere og næringsliv. Forventede nye 
applikasjoner og bruksområder for 5G inkluderer selvkjørende biler, 
� ernstyrte roboter, haptisk tilbakemeldende droner og fast trådløstil-
gang for boliger - med kapasitet som kan konkurrere med � ber. Som et 
resultat av de� e er mobiloperatørene allerede i gang med planleggingen 
av sin 5G-fremtid.

Filmboka.no relanseres
Filmboka.no lanseres til høsten med en norsk og en engelsk utgave, 

i samarbeid med Rushprint og Filmlex. – Det blir en helt uunvær-
lig � lmguide for hele den norske bransjen og andre som leter e� er 
norske fagarbeidere og samarbeidspartnere, forteller prosjektleder 
Adrienne Seet.

Den fysiske utgaven av Filmboka var lenge et essensielt verktøy for 
� lmbransjen, men har nå tilpasset seg en ny tid. Til høsten slippes 
første utgaven av den digitale versjonen, og prosjektleder og gründer 
Adrienne Seet mener timingen ikke kunne vært bedre. Det er fagfor-
bundet Norsk � lmforbund og bransjebladet Rushprint som sammen 
med Seet står bak initiativet. Filmboka.no skal være den korteste veien 
til en komple�  oversikt over de norske bransjeaktørene, og tilhørende 
tjenesteleverandører innen reiseliv og annen relevant infrastruktur.

– Filmboka.no skal være enkel, oversiktelig og brukervennlig. Vi 
har selvfølgelig en svær katalog allerede fordi vi har samarbeidspart-
nere som Filmforbundet og Filmlex. Det skal bli enkelt å få opp show-
reels til enhver fagarbeider. Til høsten lanseres det fase 1 av appen – en 
mobil ne� side – på Haugesund Filmfestival. Fase 2 innebærer å lage 
en app til iPhone og Android hvor det er planer om å inkludere spen-
nende verktøy som bidrar til jobbsøkings- og faktureringsprosesser. 
Det utvikles også planer til en fase 3 med verktøy for produsenter og 
produksjonledere.

5G fra EricsonNy CEO hos Vizrt
Vizrt, den ledende leverandøren av produksjonsverktøy for den 

digitale medieindustrien, kunngjorde i dag at Michael Hallen er ansa�  
som ny administrerende direktør fra 1. august 2016. Hallen kommer 
til å være basert på Vizrt si�  hovedkontor i Bergen.

Michael kommer nå fra Qmatic Group, et svensk so� ware- og hard-
ware-selskap, innen Customer Experience Management, hvor han 
også var administrerende direktør. Tidligere erfaringer er blant annet 
fra Boss Media (Gaming Entertainment So� ware) og han har også 
vært administrerende direktør ved IFS (ERP). I tillegg har Michael 
ha�  � ere styreverv i ulike tech-selskaper og har for tiden to styreverv 
hos henholdsvis Fingerprint Cards og Paxport.

-Jeg er veldig fornøyd med å få Michael Hallen om bord som ny ad-
ministrerende direktør. Michael er lidenskapelig oppta�  av teknologi 
og har med seg 25 års erfaring fra globale programvarevirksomheter. 
Med Michael og Vizrt-teamet er jeg overbevist om at vi kan fortse� e 
Vizrt sin ”track record” for innovasjon, utny� e selskapets ledelse i 
broadcast graphics og utvide omfanget vårt til å bli ledende innen 
videoskaping, historiefortelling og videodistribusjon på alle pla� for-
mer. Jeg forventer også at Michael og Vizrt-teamet utvider vår kun-
debase for å inkludere alle mediebedri� er som lager og distribuerer 
digitalt innhold i videoformat sier Torben Munch Styreleder i Vizrt 

-Jeg ser frem til å jobbe sammen med Vizrt si�  team for å skape 
langsiktige kundeforhold, samtidig  som vi tar del i de nye marked-
smulighetene i denne raskt ski� ende bransjen, sier Michael Hallen. 
- Å bli med i Vizrt-teamet skaper en fantastisk personlig mulighet 
sammensa�  av mine to favori� interesser: Ledende teknologi og in-
ternasjonale nyheter.

Hallen ersta� er tidligere Vizrt CEO, Martin Burkhalter, som nylig 
gikk av med pensjon e� er å ha ledet selskapet i seks år. Dr. François 
Laborie, COO, fortse� er som fungerende konsernsjef frem til 1. au-
gust 2016.

Kanalen skal re� e seg mot de voksne og kulturinteresserte. Det 
planlegges lansering over ny� år. Stein-Roger Bull mener det nord-
iske tv-markedet trenger en rendyrket kulturkanal. Han planlegger en 
lansering allerede i januar neste år, skriverA� enposten.

– Istedenfor å hyle om hva NRK gjør eller ikke gjør, vil jeg se om 
det går an å etablere et alternativ. Det er mange der ute som ønsker 
seg sto�  som ikke tilbys i dag. Spørsmålet er om det er mange nok. 
Det tror jeg, sier Stein-Roger Bull til avisen.

Kanalen som har få�  navnet PremiereTV trenger 15.000 abonnen-
ter for å gå rundt og skal ifølge A� enposten distribueres via YouTube.

Bull vil lage ny tv-kanal
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Distribusjonsavtale for Scandec

Panasonic Visual System Solution styrker sin tilstedeværelse i Nor-
den og signerer distribusjonsavtale for profesjonelle skjermer med 
Scandec Systemer AS. Avtalen med Scandec omfa� er distribusjon av 
profesjonelle skjermer og øker det vertikale markedet i regionen, samt 
markedet for små og mellomstore virksomheter, for Panasonic Visual 
System Solutions. Scandec, en av Norges ledende distributører av lyd- 
og bilde-produkter, vil tilby Panasonics sortiment av skjermer via si�  
forhandlerne� verk. Fra skjermer tilpasset Light ID og Openport, til 
videovegger og skjermer som tåler en trøkk.

 - I et voksende marked for visuelle løsninger har Panasonic en lang 
historie når det gjelder å tilby større virksomheter løsninger som endrer 
måten de jobber på med digital signage, forklarer Tony Grass, salgsan-
svarlig for Panasonic Visual i Norge. 

-Distribusjonsavtalen sikrer at nye bransjer, små og mellomstore 
virksomheter kan dra ny� e av fordelene med Panasonic digital signage.

 -  Vi ser frem til å tilby Panasonics sortiment til våre forhandlere, og 
dermed gi dem mulighet til høyere marginer og vekst gjennom mer 

løsningsbasert salg. Panasonics erfaring med digital signage, kombinert 
med vårt ne� verk av forhandlere, gir de beste forutsetningene til å in-
trodusere denne typen skjermer og skilting til nye bransjer, sier Kjell 
Haukelidsæter, Salgssjef hos Scandec Systemer.

På bildet: t.h. Tony Grass, Project Sales Manager Norway. t.v. Kjell Hau-
kelidsæter, Salgssjef Scandec Systemer

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

contact@qrew.org

Vil betale for innhold
Det norske folk skiller seg ut i en ny, internasjonal medieundersøkelse.
Blant annet er vi mest positive til å betale for nyheter på ne� .  Un-
dersøkelsen er gjennomført av den britiske tenketanken Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism og omfa� er nyhetsmediesituasjonen i 
26 land, skriver NRK.  Norge er for første gang inkludert i undersøkel-
sen. 

Blant nordmenn svarer 27 prosent at de har betalt, betaler eller er villige 
til å betale for tilgang på nyheter i digitale medier.  Andelen er 20 prosent 
høyere enn i Storbritannia, landet som omse� er mest per person for 
slike betalingstjenester.  Norge ligger også i toppsjiktet når det gjelder å 
lese nyheter på telefonen, kun slå�  av Sverige og Sør-Korea. I en annen 
del av undersøkelsen havner Norge derimot «på bunnen»:

På spørsmål om hvorvidt folk ønsker seg skreddersydde nyhetsportaler 
– tjenester som gir deg nyheter basert på hva som er ny�  og populært, 
hva du har lest tidligere, og hva vennene dine leser og deler – er nord-
menn de mest skeptiske.

.



Epost: salg@video4.no
Telefon: 56 90 42 10

Focus Nordic         www.focusnordic.no         info@focusnordic.no

Du velger motivet og det kameraet du trenger, 
og ikke det kameraet som ditt objektiv krever.
Slike tilfeller elsker vi.

Zeiss Compact Prime CP.2 
Unik allsidighet: Zeiss Compact Prime CP.2-objektiv er verdens første Cine-objektiv som passer til alle 
typer kameraer. Objektivene dekker sensor/film-størrelser opp til 24x36mm. Takket være de unike utskift-
bare fatningene kan CP.2-objektivene brukes på flere ulike plattformer (PL, EF, F, Micro 4/3 og E-fatning). 
Det gir alle filmskapere stor fleksibilitet og kreativ frihet.

www.zeiss.com/cine/cp2 
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