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MEDIA CITY 
BERGEN

MEDIABILITY
NY SJEF HAAVARD MYKLEBUST

PANDORA FILM
på jobb med Arri Amira

NYHETER FRA NAB 2017

www.xeenglobal.com

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Samyang-Nordic-Baltics

Perfeksjonistens valg

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

• Lyssterk blender på  T1.5

• Eksepsjonell skarphet og kontrast

• Fullformat (24x36mm)

• Trinnløs ring for følgefokus-systemet

• Standard ringposisjoner for fokus- og blenderringer

• Ideell for 4K+

• Leveres i fem fatninger (PL, EF, Nikon F, Sony E og MFT)

• Robust metallkonstruksjon

• Samme frontdiameter for profesjonell filmproduksjon

• Kalibrert fokuseringsskala i meter

Den profesjonelle XEEN serien har nå blitt utvidet med en ny lyssterk vidvinkel, 20mm T1.9.   
XEEN serien består nå av 8 brennvidder som dekker alle behov i en filmproduksjon: 14mm T3.1, 

16mm T2.6, 20mm T1.9, 24mm T1.5, 35mm T1.5, 50mm T1.5, 85mm T1.5 og 135mm T2.2.
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Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender
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NIKON D800
Nikon tar opp kampen
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film
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LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten
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ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

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

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

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

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500
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NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
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INNHOLD 2 - 2017

I dette nummeret
7  n MEDIA CITY BERGEN
I august åpner dørene for et nytt konsept for samarbeid på tvers mellom 
mediebransjen i Bergen.  Flere sentrale medieaktører som NRK, TV2 
og Universitet samlokaliseres.

10 n NAB 2017
NAB 2017 ble gjennomført i Las Vegas med 103.000 besøkende og 
1806 utstillere.  Monitor var tilstede og bringer en festivalrapport.

14 n MEDIABILITY
Haavard Myklebust er ny sjef i Mediability vi har pratet med han om 
hvordan de skal forme Mediability som et skandinavisk konsern.

18 n GJENOPPSTANDELSEN
Da alle hadde trodd at lokal-tv var avgått ved døden så drar Harald 
Omland i gang regional-tv med Kanal 9.  Vi har pratet med Omland 
om hans planer for ny TV-stasjon.

21 n PANDORA FILM MED ARRI AMIRA
Pandora Film utgjør en viktig kjerne for produksjonsmiljøet i Bergen, 
og har blant annet gjennom TV-serien ”Flukt” trukket hjem Gullruten. 
.Monitor har snakket med de om deres bruk av arbeidshesten Arri 
Amira.

30 n CALMAN- KALIBRERING
Monitor var på kurs for å lære kalibrering, lær du også om CalMAN.

32 n LIVE MED IP-SENDINGER
Sony har på Pinewood Studios i London opprettet et læringssenter for 
live IPTV.  Monitor var på kurs for å lære mer om IPTV.

30 n GENELEC 8340/7370
Vi har testet nye Genelec høyttalere.

I hvert nummer
  6  n LEDEREN

10 n PRODUKTNYHETER

22  n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Monitor var tilstede på NAB2017 med et ungt blikk på teknologisk innovasjon.

Sennheiser Ambeo gir helt nye muligheter til å lage lyd til VR, vi har testet det ut på et konkret 
prosjekt.

Monitor har snakket med Pandora Film og deres erfaringer med å jobbe med Arria Amira.

Coverfoto: Bergen Media City, Anders Olsen



Monitor Expo-17

Monitor Expo 2017 er et 
 roadshow for  leverandører og 

aktører i AV- bransjen, som reiser 
 mellom  Norges tre største byer, 

 Trondheim, Bergen og Oslo i uke 47. 
Altså fra 20. til 24. november 2017.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt 
med 30 utstillere og deres mest interessante 
produkter og tjenester.  Dette skal være mer 
enn en salgs arena. Vår visjon er at Monitor 
Expo er et kontaktpunkt for mennesker i AV-
bransjen slik at avstanden mellom  kompetan-
sen minimeres, i vårt langstrakte, og til dels 
ufremkommelige land.

www.monitorexpo.no

Registrer deg på www.monitorexpo.no 
for fri entre.

-Nå i Norge

Trondheim

Bergen

Oslo

20. november

22. november
24. november

Lyd, lys, bilde & mediateknikk
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AKTUELT PRODUKTNYHETER
Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no

 PRODUKTNYHETER 2017

5.7K cinema-kamera
Panasonic forhåndsviste sitt  nye 5.7K Cinema-kamera under Cine Gear 
Expo 2017 i Los Angeles.  EVA1 er en mellomting mellom Panasonics 
speilløse systemkamera Lumix GH5 4K og Cinema-kameraet VariCam 
LT 4K. EVA1 inneholder en nyutviklet 5.7K Super 35mm-sensor som 
gir bilder i ekte kinoopplevelse. Ved å starte på en høyere oppløsning, 
gir 5.7K-sensoren en høyere opplevd oppløsning selv om den down 
samples helt ned til 720p.

En nøkkelfunksjon i VariCam 35, VariCam LT og VariCam Pure er dual 
native ISO. Dett e betyr at kameraet kan veksle fra standard lysfølsom-
het til høy følsomhet uten økt støy. Også EVA1 vil ha denne funksjonen.  

Evnen til å fange nøyaktige farger og rike hudtoner er et must for enhver 
fi lmskaper. Som de andre cinema-kameraene i VariCam-serien, inne-
holder også EVA1 V-log/V-Gamut capture som gir høy dynamikk og et 
bredt fargeregister. Med en lav vekt på 1,2 kg, en kompakt kamerakropp 
(17cm x 13,5cm x 13.3cm) og et avtakbart håndtak, er EVA1 optimal for 
håndholdte opptak. Kameraet kan også monteres på en drone, en stabi-
liseringsrigg eller jib-arm for store, men likevel jevne kamerabevegelser.

Pris: Kontakt distributør 
Distributør:  Panasonic,  www.business.panasonic.com

Den nye iMac Pro kommer på markedet i desember 2017. Den vil ha 
en 27-tommers retina 5K-skjerm, Xeon-prosessor hvor toppmodellen 
har hele 18 kjerner, og grafi kkytelse på opptil 22 terafl ops. Maskinen 
skal kunne takle tunge oppgaver som VR-produksjon og 3D-rendering 
i sanntid.  Mac Pro er fullstendig fl ash-basert og har en helt nyutviklet 
kjølearkitektur som gir 80 prosent større kjølekapasitet i den kjente, 
slanke og sømløse iMac-designen.  Den nye maskinen er utstyrt med 
den nye Radeon Pro Vega-grafi kkprosessoren og har opptil 16 GB 
minne.

iMac Pro har også støtt e for SSD-er på opptil 4 TB og opptil 128 GB 
med ECC-minne. iMac Pro har også fi re Th underbolt 3-porter for til-
kobling til opptil to RA ID-oppsett  med høy ytelse og to 5K-skjermer 
samtidig.

Pris: Kontakt distributør 
Distributør:  Apple Norge,  www.apple.no

Apples nye iMac Pro

Sony lanserte i mai to ny vid-
vinkelobjektiver i fullformat. 
Familien utvides med 16-
35mm F2.8 GM og 12-24mm 
F4 G. 16-35-modellen er det 
første vidvinkelobjektivet i 
G Master-serien, og er ideel for blant annet landskap, arkitektur, 
nærportrett er og sport. 

SEL1635GM er støv- og fuktbestandig og har et belegg som forhindrer 
fett merker. 

Den nye SEL1224G er et unik ultravidvinkel-objektiv, som har en 
såkalt DDSSM (Direct Drive Super Sonic Wave Motor), som gir en 
rask, lydløs og presis autofokus. I tillegg har den en tilpassbar knapp for 
bytt e av fokusmodus. Som 16-35GM er 12-24G støv- og fuktbestandig. 
Objektivet veier bare 566 gram, og er Sonys videste fullformatobjektiv. 

Pris: SEL16-35GM – ca. 26 500,-  /   SEL12-24G – ca. 19 500,-
Distributør: Sony, www.sony.no

Sony med 
nye objektiver
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3D Robotics har nettopp lansert Solo, som er verdens første intelligente 
drone - Solo er designet slik at den fikser profesjonelle luftfoto og vi-
deo til deg. Det er også den første drone, som gir deg live og trådløs 
video-streaming i HD fra et GoPro-kamera direkte til iOS/Android-
apparater, med en rekkevidde på opp til 800 meter.
Solo er et gjennombrud innen for intelligent flyving. Den er ikke bare 
smartere, den kan også gjøre mer enn noen tidligere modeller. Den 
er smartere, slik at du skal gjøre mindre, sier Chris Anderson, CEO 
hos 3D Robotics. -Vii har forvandlet Hollywood-utstyr til et software, 
og gjort det mulig for alle å skape enestående videofilm, både bak og 
foran kameraet.
To integrerte Linux 1GHz-computere gir en presis, enkel og jevn opp-
levelse av luftfoto, og dronen har flere funksjoner, som har verdens-
premiere, herunder patenteret Smart Shot-teknologi for filmopptak 
og in-flight GoPro-adgang via Solo Gimbal med start/stop av opptak 
og justering av kamerainnstilling.
Solo mobil app’en (iOS og Android) gir satellit- eller live HD-visning 
og muliggjør automatisk cloud-basert registrering av flyturen, adgang 
til teknisk support, opptak av din live HD video-stream på ditt apparat, 
samt support til fremtidig, web-basert styring av Solo. Solos intelligente 
batterier overvåker dronens oppladning, og kontrollenheten vibrerer, 
når strømnivået er lavt, og det er tid for å lande.
3DR’s åpne utviklingsplattform til applikasjonen - DroneKit - gir ut-
viklere overalt mulighet for å lage nye apps til Solo. 3DRobotic er part-
nere med Qualcomm, Intel og the Linux Foundation. 

Pris: Kontakt distributør
Distributør: 3D Robotics, www.3dr.com

  

3DR lanserer Solo

Rotolights AEOS er en portabel Bi-colour LED-lampe som i følge pro-
dusenten passer utmerket for deg som er mye på farten og behøver å få 
med deg et lys som klarer det meste.

Rotolight løfter fram AEOS som en smidig, bærbar og smart designet 
løsning for deg som jobber med foto og eller video. Uannsett om det 
gjelder portrett eller annen type onsite fotografering, da er AEOS løs-
ningen som gjør at man kan kjenne seg sikker på att du alltid har med 
deg ett kraftfult og allsidig lys med trygg batteridrift. 
AEOS går ann å tilpasse i forhold til lystemperaturer og lampen har 
innebyggete funksjoner for effekter. Videre løsninger som DMX og 
V-mount i tillegg kamerablitz med HSS.

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Rotolights , www.rotolight.com

LED fra Rotolight

Canon har lansert EOS C200, et nytt tilskudd i den anerkjente Cinema 
EOS-serien og byr på kreativitet og fleksibilitet for flere profesjonelle 
aktører.

EOS C200 er det første Cinema EOS-kameraet som støtter det nye 
RAW-opptaksformatet - Cinema RAW Light - som gir en vesentlig 
mindre filstørrelse. 

Canon Dual DIGIC DV 6 er en nyutviklet prosessor som gjør det mulig 
å ta opp 4K UHD/50P MP4 DCI RAW og kontinuerlig med 120 bilder 
i sekundet uten beskjæring i full HD. Samtidig sørger den oppdaterte 
prosessoren for bedre autofokus og effektiv sporing. 

EOS C200 er utstyrt med Canons 4K Super 35mm CMOS-sensor 
med 8,85 megapiksler. ISO-område fra 100 til 102 400 gjør det mulig 
å jobbe i svært vanskelige lysforhold. 

Kamerahuset til C200 er på 1,4 kg, og er designet for håndholdte opp-
tak. Den kompakte størrelsen gjør det også egnet for montering på 
drone eller gimbal. 

Med C200 har du innebygget Wi-Fi og ethernet, og kan betjene kame-
raet fra en nettleser.

Pris: 86 249,-
Distributør: Canon, www.canon.com

Kompakt 
cinema-
kamera 
med 4K
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Monitor Expo 2017
I Sverige har over 3000 besøkende vært innom Monitor Expo i Svenske 
byer fra nord til syd.  I November starter vi opp Monitor Expo i Norge 
også.  Vi har tro på at AV-bransjen i Norge trenger fl ere treff plasser, der 
kompetanse kan utveksles og man har mulighet til å komme i kontakt 
med teknikkleverandører å få se ny teknikk innen lyd, bilde og lys.  
Monitor Expo 2017 er et roadshow for leverandører og aktører i AV-
bransjen, som reiser mellom Norges tre største byer, Trondheim, Bergen 
og Oslo i uke 47.  Monitor Expo er altså fra 20. til 24. november 2017.  
Vi vil framover fortelle mer om hva du kan oppleve der av seminarer og 
leverandører.  Vi tenker at en slik arena der du lokalt kan komme innom 
og lære mer om ny teknologi, er noe som også vil skape interesse her i 
Norge.

Vi starter opp i Trondheim, Bergen og Oslo og du kan lese mer om 
Monitor Expo på  www.monitorexpo.no   Men lykkes vi med å treff e 
mange nok av dere der ut i 2017, så er målet vårt at vi utvider til ennå 
fl ere Monitor Expo location i 2018.  

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt med 30 utstillere og deres 
mest interessante produkter og tjenester.  Vi vil koble opp dett e med 
informasjon på nett  og i sosiale medier, samt vi satser på få på plass 
en seminarrekke.  Har du eller noen du samarbeider med innspill til 
teknikk, tjenester eller nyheter som bør være på Monitor Expo.  
Ta kontakt.
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Tekst & foto: Joachim Fleischer

SPILK & FILM    INTERVJU

Media City Bergen

Anne Jacobsen er daglig leder i NCE Media, 
og representerer den koordinerende fakto-
ren innenfor husets fi re vegger, men også i 
medieklyngen Bergen. – Dett e er nemlig ikke 
helt det samme, legger hun til. Foruten faste 
leietakere er det satt  av to etasjer til idéutvik-
ling og gründervirksomhet, der kloke hoder 
kan få midlertidig tilhold og tilgang på husets 
samlende kompetanse og ekspertise. Jacobsen 
tar seg tid til en prat med Monitor, mellom 
slagene på Nordiske Mediedager i Bergen, der 
hun først og fremst er for å lære, men også pro-
moterer Media City Bergen, som hun virker 
til å brenne for.

Nytt i Norge
Konseptet er unikt i Norsk sammenheng, 
men om vi ser til England fi nnes et liknende 
konsept i Manchester. I Media Cuty UK har 

I august åpner dørene for et nytt konsept, i nasjonal sammenheng, 

sentralt i Bergen. Byens store medieaktører, NRK, TV2, Bergens 

Tidende og Bergensavisen, havner alle under samme tak, sammen 

med en rakke andre media og teknologiaktører. Samtidig fl ytter 

også universitetet i Bergen inn med sitt bachelorprogram for fi lm- og 

TV-produksjon. – Dette skal bli byens storstue der mest mulig 

kompetanse og virksomhet knyttet til medieproduksjon er samlet, og 

drar veksler på hverandres kunnskap, kompetanse og idéutvikling.

Sentralt i Bergen, like ved Store lungegaardsvann ligger bygget som snart er

klart til å  huse Media City Bergen rett over sommeren.

Tekst: Anders Olsen 

Foto: Anders Olsen

MEDIEUTVIKLING    INTERVJU
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blant annet BBC, ITV og University of Salford 
samlokalisert seg, med flere andre aktører. 
Prosjektet nordvest i England favner riktig-
nok noe bredere i forhold til bransjer, men ef-
fekten av samarbeidet har vært så positivt, at 
det fristet å la seg inspirere til noe liknede på 
vestlandet. – Vi hadde allerede organisasjonen 
på plass, og forstod ganske raskt at dette også 
ville fungere hos oss, i en noe mindre skala. 
Det som trekkes frem som en av de mest posi-
tive effektene i England er at ekstern, og gjerne 
Internasjonal kompetanse, syntes det er mer 
attraktivt å komme et sted der de er garantert 
å måte flest mulig i sin målgruppe. – Vi ser helt 
klart muligheten for å kunne være fluepapir 
for dyktige foredragsholdere, som kanskje 
tidligere har sett Norge som et for liten og 
uinteressant arena. Jacobsen bekrefter også 
at interessen fra utlandet allerede har meldt 
seg, særlig i forma av utenlandske aktører og 
beslutningstakere som vil komme å ta lærdom 
av prosessen i Bergen. – På den måten føler 
vi oss litt som pionérer, selv om vi sant nok 
ikke var først ut. Det skinner igjennom at det 
er litt stolhet at det er nettopp Bergen som er 
åsted for en slik satsning, og selv om Media 
City  i all hovedsakelig vil bestå av leverandø-
rer av nyheter og faktaunderholdning, er det 

et sunnhetstegn at det oppstår en sterk aktør 
innen TV og Film utenfor Oslo. – I Gøteborg 
har de en grei motvekt til hovedstaden, og 
det har ført til at det blir større spredning av 
kompetanse. På sikt vil kanskje fiksjonsfilm og 
TV-drama vokse seg større, også i Bergen. Det 
er godt i gang, blant annet med Aber. Miljøet 
mangler, men med tiltak som Media City kan 
det finnes muligheter.

NCE Media
Bak forkortelsen skjuler seg Norwegian Cen-
tres of Expertise. Dette senteret ble startet i 
2010 med prosjektet Mediaarena som hadde 
til hensikt å bidra til økt vekst og innovasjon 
blant medie- og teknologibedrifter i Bergen, 
og landet forøvrig. Som del av Arena-pro-
grammet, eid av Innovasjon Norge, Forsk-
ningsrådet og SIVA (Sleskapet for industri-
vekst SF), skulle medieteknologiutviklingen 
skyte fart bak fjellende i Vest. I 2012 ble fokus 
flyttet over på praktisk samarbeid mellom 
aktører, og avgjørelsen om et felles bygg til de 
tyngste aktørene ble tatt. I 2014 blir navnet 
NCE Media det offisielle, etter statlig tilskudd, 
og senteret blir organisert som en medlems-
styrt, og medlemseid organisasjon i vest. Det 
er ca 80 medlemsbedrifter i denne klyngen, 

og ikke alle tar plass i de nye lokalene. – Li-
kevel har alle medlemmene tilgang og nytte 
av samlingen av kompetanse som finner sted 
i bygget, og NCE vil fortsette å jobbe for hele 
medlemsmassen, forklarer Jacobsen.

Tilrettelegging og organisering
Tidligere samlokalisering av aktører har hatt 
mange av de sammen intensjonene som huset 
i Bergen. Kunnskap- og kompetanseutveks-
ling, idéutvikling og flere andre positive syner-
gieffekter av å ha kort vei mellom de kloke ho-
dene. Likevel har tilsvarende prosjekter feilet, 
da det har manglet overordnet organisering. 
– Vår primæroppgave er å sørge for at det blir 
et reelt samarbeid mellom husets brukere, og 
at dette samarbeidet skjer på samme premis-
ser, utdyper Jacobsen. Hun bruker legeklosser 
som bilde på hva hun mener. – Vi skal sørge 
for at alle jobber med samme type klosser, og 
ingen stiller med duplo. Teknologi som kom-
muniserer i samme system og formater med 
andre ord, slik vi forstår det. Denne fremgang-
småten er nok et viktig suksesskriterium for 
at samarbeidet skal fungere, og en adminis-
trativ og upartisk ledelse er helt klart rett vei 
å gå. Særlig det å være tett på morgendagens 
TV-arbeider, og gi de tilgang på praktisk og 

Anne Jacobsen har vært daglig leder i NCE Media siden 2015, og har halt overoppsyn med 

prosessen. Hun skal videre sørge for at samarbeidet internt i huset, og eksternt, fungerer 

optimalt. En entusiastisk og kunnskapsrik bergenser, med rett hode for jobben.
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og ønsker å bidra med vår kompetanse i andre 
deler av næringslivet. Eksempelvis har NCE-
konseptet blitt implementert også for turisme 
i Bergen, og det er et nært samarbeid knyttet til 
hvordan medieteknologi kan gjøre turistopp-
levelsene i Bergen enda mer fantastisk. – Vi 
har diskutert hvordan blant annet medies-
tasjoner plassert i turløyper kan bringe en ny 
dimensjon i opplevelsen til turistene, og hvilke 
muligheter som finnes for dette, blant annet 
med tanke på språkmangfold. Dette er gode og 
modige tanker, som lover positivt for Bergens 
fremtid. – Det har tradisjonelt sett i Bergen, 
og kanskje Norge for øvrig, vært for mye tue-
tenking, men om vi våger å hjelpe hverandre, 
selv om vi kanskje konkurrerer om de samme 
kronene, vil alle vokse litt mer. Samarbeid er 
kongstanken til Jacobsen, og det syntes ikke 
å være grenser for hvilken form dette samar-
beidet skal ha.

Åpenhet og inkluderende teknologi
Samarbeidet forutsetter at alle aktørene viser 
vilje og er imøtekommende. Tekniske løs-
ninger må fungere på samme, åpne plattfor-
mer med anvendelige integreringsløsninger. 
– Vi har et sterkt fokus på teknologi, og kanskje 
enda sterkere fokus på å endre og utvikle tek-
nologien til det bedre. Og innovasjon kan godt 
skje i Bergen forklarer hun videre, og viser til 
at Flimmer Film er en, blant tre bedrifter på 
verdensbasis som har blitt valgt ut til å test helt 
ny, sømløs 360- teknologi. – Det viser at det in-

ternasjonale markedet stoler på kompetansen 
som finnes her, og det blir vår viktigste jobb å 
sørge for at den tilliten ikke bare oppretthol-
des, men økes i årene som kommer. Jacobsen 
er tydelig stolt, og det hjelper nok med mye 
personlig engasjement, i tillegg til et ekte Ber-
genshjerte, for å gjøre jobben hun har tatt på 
seg. - Midt opp ei det hele skal vi heller ikke 
glemme teknologiens egentlig og viktigste 
funksjon. Den eksisterer først og fremst for å 
fortelle de gode historiene, og vi legger til rette 
for god og feilfri fortellerteknikk.

Bygget åpner som nevnt i august, i tide til 
skolestart. Da vil de fleste være på plass. I til-
legg innholdsprodusentene og universitetet 
vil man finne teknologiselskaper som Medi-
ability, Vizrt og Vimond, i tillegg til Storm Geo 
som levere metreologiske tjenester, og vær-
melding til TV2. – De aller fleste leietakerne 
er tilknyttet mediebransjen, og medlemmer 
av medieklynge, med noen få unntak, men da 
må du henvende deg til utleier, Entra, legger 
Jacobsen til. Det er også Entra som står for å 
arrangere den offisielle åpningen av bygget, 
den første uka i november. Jacobsen vet lite 
om innholdet, men kan avsløre at det blir bra, 
og mye godt faglig innhold. Hun oppfordrer 
alle som har tid til å komme til Bergen den uka, 
før hun haster videre til de Nordiske Medieda-
gene i Grieghallen.

n

faktisk TV-produksjon, vil gjøre overgangen 
fra studenttilværelse til arbeidsliv enklere. – 
Dessuten vil det jo være verdifullt i rekrutte-
ringsprosessen. Arbeidsgivere vil kunne følge 
nær sag alle studentens fremgang

For aktørene i huset vil samlokaliseringen 
absolutt føre til nye muligheter med tanke på 
hvordan de løser profesjonelle og tekniske 
utfordringer. – TV2 har jo allerede praktisert 
denne tankegangen i noen år, men vi tar det 
et skritt videre. Hun refererer til TV2’s nåvæ-
rende lokaler, tett opp til ledende teknologile-
verandører og fortsetter videre med å snakke 
om sendingene fra OL i Rio. – Som en av to 
TV-stasjoner fikk TV2 bygge et stort studio 
for sendingene innenfor pressesonen. Det 
var mye på grunn av gode tekniske løsninger, 
med fjernredigering blant annet, som gjorde 
at dette lot seg gjøre. Å bygge videre på denne 
typen tankegang blir viktig i tiden fremover, 
og med kloke hoder i alle ledd er det bare fan-
tasien som setter grenser for hva som er mulig 
å gjennomføre. – For at vi skal lykkes er det 
viktig at vi legger til rette for det som finnes av 
talent innen alle deler av bransjen, og samtidig 
passe på at vi tiltrekker oss den beste kompe-
tansen i Norge.

Ingen grenser, bare muligheter
Det er ikke bare innen egen bransje at Jacob-
sen ser muligheter. – Vi tror veldig på poten-
sialet som finnes i å jobbe på tvers av bransjer, 

Det er kun detaljer som skal på plass før leietakerne kan 

flytte inn i helt nye lokaler, rett ved Bergen Stasjon.
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NAB 2017 
I slutt en av april braket det løs med et av årets 
store høydepunkt i teknologiverden, nemlig 
NAB 2017. Som vanlig tok konferansen sted 
i Las Vegas, Nevada på Las Vegas Conference 
Center. Med over 103.000 gjester var 1806 
selskaper fra hele verden fordelt på tre haller 
for å dele sine nye oppfi nnelser og lanseringer 
av nye produkter. 
 
Sony var en av de første til å åpne showet med 
en lukket pressevisning. Med en av de mest 
omfatt ende utstillingen var det lagt stor vekt 
på live produksjon, HDR (høy dynamisk rek-
kevidde) og deres IP løsning. Sony la mye vekt 
på IPTV som framtidens løsning og hvordan 
dett e vil eff ektivisere arbeidsfl yten og gi enda 
bedre HDR muligheter. For kunder som ikke 
er klare for HDR enda viste Sony mulighetene 
de har for live produksjon med både HDR og 
SDR samtidig. Dett e ble gjort for første gang 
under åpningsseremonien under OL i Rio 
2016. 

Også i 2017 var et av årets store høydepunkt i teknologiverden basert 

i USA, nemlig NAB 2017. Som vanlig tok konferansen sted i Las Vegas, 

Nevada på Las Vegas Conference Center. Med over 103.000 gjester var 

1806 selskaper fra hele verden fordelt på tre haller for å dele sine nye 

oppfi nnelser og lanseringer av nye produkter. 

REPORTAJSJE
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Richard Scott, sjefen i Media Solutions var 
opptatt av å fremme Sony Media Backbone 
Hive. Dette er en programvare som gir bru-
kerne mulighet til å dele, samt jobbe på sam-
me prosjekt på forskjellige områder gjennom 
Sony sitt cloud system. Dette betyr at man kan 
sitte på forskjellige steder i verden å jobbe på 
samme prosjektfil. Dette vil gjøre det enklere 
for blant annet nyhetskanaler til å lage stoff og 
legge ut med en gang. Media Backbone Hive 
gir også brukerne mulighet til å legge ut sa-
kene på sosiale medier like fort som det sendes 
på TV. For Sony er det viktig å tenke på den 
yngre generasjonen som Scott kalte for “the 
lost generation”, ettersom de ikke ser på TV 
på samme måte som generasjonene før gjorde. 
Et av spørsmålene som dukket opp er hva som 
er fremtiden for TV ettersom internett platt-
former gjør det enklere for brukere å se det 
de vil når de vil uten å måtte bruke en TV. En 
av grunnene til at Sony legger så mye vekt på 
live produksjon og deres end-to-end løsning 
er at live TV som sport er noe som trolig ikke 
vil gå av moten eller falle i produksjonsverdi. 
Heller motsatt. Scott fortalte hvor viktig det er 
for Sony å kjempe om å være ledende innen-
for IPTV og live produksjon. Med et stort og  

variert utvalg av kameraer har de noe til enhver 
produksjon og budsjett for kunder. Kvalitet  
er noe som åpenbart er viktig for Sony og Scott 
mener dette er en av grunnene til at Sony er 
ledende innenfor dette feltet. 

VR
Det er liten tvil om at noe av det mest po-
pulære i år er Virtual Reality (VR). En av de 
med den mest omfattende VR opplevelsen på 
NAB var det Intel som stod for. Intel inviterte 
alle til å komme å prøve deres Hollywood Vir-
tual Reality kortfilm “Le Musk” som er laget i 
samarbeid med Oscar vinneren A.R. Rahman. 
Filmen og konseptet gir publikum en multi-
sensor, 360 graders filmopplevelse. Dette er en 
av verdens første VR fiksjonsfilmer. Publikum 
får sitte i en The Voyager stol som er spesialde-
signet av Positron. Stolen har sensorer i setet 
som vibrerer og gir en ekstra opplevelse av å 
være en del av filmen. I tillegg beveger sto-
len seg rundt for å vise publikum retningen 
av hvor historien og fokuset burde være, noe 
som gjør det enklere for seeren å følge med der 
historien er. A.R. Rahman som er en prisvin-
nende komponist gjør sin regidebut med Le 
Musk. Musikk er en av de viktigste detaljene 

i denne opplevelsen, og Rahman svikter ikke. 
Definitivt en opplevelse som var verdt å få 
med seg og som fikk mye oppmerksomhet av 
gjestene på NAB.
 
VR-kuppell
Canon hadde i anledningen satt opp en stor 
kuppel hvor publikum kunne gå inn og ligge i 
stoler. I stedet for å bruke VR briller og head-
set, var hele innsiden dekket av tv skjermer 
som utgjorde hele kuppelen, med surround
sound som ga effekten av VR. Canon hadde 
satt sammen 9 EOS C300 Mark II kameraer

Sony var en av de som åpnet NAB 2017 med sin lukkede pressevisning.

OZO+ kameraet til Nokia. Det mest omfattende 360 kameraet på markedet. 

Intel sin VR opplevelse i The Voyager stoler  som var spesialdesignet 

av Positron for filmen Le Musk.

Richard Scott foran 

Media Backbone Hive utstillingen. 
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bevegde på seg og til selve filmen. Men fra mitt 
perspektiv som ung filmskaper skremmer hele 
dette konseptet meg litt. Betyr det at når jeg 
i fremtiden skal lage filmer blir jeg nødt til å 
tenke 360 grader pluss hva slags sensorer jeg 
vil ha i setene for å gi seeren den beste opp-
levelsen av å være i filmen? Jeg snakket med 
mange på NAB om nettopp dette og det virker 
som det er en god prosentandel som er skep-
tiske til konseptet og flere fortalte at de tror 
virtual reality kun er en trend nå og ikke noe 
som kommer til å ta over markedet. Om VR 
er kommet for å ta over markedet eller bli den 
nye måten å lage film på, er jo ikke noe vi får 
svar på med det første, men det blir definitivt 
spennende å følge med på hvordan virtual rea-
lity vil være med på å forme fremtiden innen-
for feltet. 
 
Creative Cloud
Adobe fikk mye oppmerksomhet på NAB 
med lanseringen av sin Creative Cloud. Et av 
de mest spennende programvare-lanserin-
gene var Adobe Character Animator. Denne 
nye løsningen gjør det mye enklere å bringe 
photoshop og illustrator kreasjonene til live. 
Her ligger alt til rette for å kunne lage unike 
kreasjoner i 2D og gjøre det enda enklere for 
brukere å ta i bruk animasjon. En av funks-
jonene programvaren har er at den er koblet 
opp mot web kameraet og mikrofonen på 
maskinen som blir brukt, og ved at kameraet 
identifiserer ansiktet til brukeren, vil man kun-
ne sitt eget ansikt og stemme live til å bringe 
animasjonen til live. Dette betyr at man har 
muligheten til å gjøre livestreaming av sin egen 
karakter. Den første som tok i bruk dette var 
skaperne bak The Simpsons som hadde en 
spesialepisode der publikum kunne sende inn 
spørsmål til Homer Simpson og han svarte live 
på TV. I tillegg er det allerede programmert 
inn effekter som å gå og løpe, så ved å markere 

hvor man vil at animasjonen skal bevege seg 
vil man kun ved ett tastetrykk få animasjonen 
til å bevege på seg. Hvis man vil endre på ani-
masjonene underveis vil man kunne jobbe 
inne på Photoshop eller Illustrator samtidig 
som man er inne på Character Animator og 
endringer man gjør vil automatisk skje på beg-
ge plattformene. Adobe mener at selv om dette 
programmet vil gjøre det enklere for brukere å 
lage animasjoner, vil dette ikke påvirke profes-
jonelle animatører i en negativ retning. Isteden 
vil dette programmet heller være med på å ut-
vikle animasjon til et høyere nivå og la skapere 
nå nye høyder innenfor animasjon. 

Studentsatsing
Avid fortalte om deres nye Avid Media Com-
poser First som blir lansert i Juni 2017. Dette 
er en gratis programvare egnet for studenter, 
nye klippere, eller de som ikke har råd til å 
kjøpe den fulle Media Composer programva-
ren. For å få flere brukere og for å hjelpe frem-
tidige klippere lanserer Avid First til stor jubel 
på NAB. First er en mer komprimert versjon 
av den allerede eksisterende Avid Media Com-
poser. First vil ha mange av de samme funks-
jonene som tas i bruk her og som brukes av 
mange profesjonelle. Den kommer derimot 
kun til å ha fire video spor og åtte lydspor, 
så dette vil være en veldig god programvare 
for prosjekter som ikke krever mer. Den vil 
også ha fargekoordinerte tabs (hva er det på 
norsk?) som vil gjøre det enklere for bruke-
ren å redigere.  Avid som i teorien er en litt 
mer omfattende og vanskelig programvare, 
vil med First hjelpe brukerne mer til å finne 
de beste og enkleste løsningene når det kom-
mer til klipping. I tillegg vil brukerne av First 
få tilgang til Avid Artist Community som gir 
brukerne mulighet til å nettverke og samar-
beide med andre brukere. Definitivt verdt å 
følge med når dette blir klart i juni!  n

 

for å bygge en unik 360 graders VR produks-
jon. Ved å synke og sy disse opptakene sam-
men ble resultatet en 12K resolusjons video av 
fantastiske landskapsbilder. Sony gjorde også 
et lignende kameraoppsett ved å sette sam-
men 10 av deres nye versjon av UMC-S3CA  
kameraet for den beste 360 kvaliteten, men 
hadde derimot ingen film eller VR opplevelse 
å vise til. 

NOKIA + OZO
Et annet selskap som var med på VR trenden 
var Nokia. Med sitt nye OZO+ kamera, hadde 
de satt sammen sin egen VR opplevelse. Dette 
kameraet var et av de mest omfattende 360 
kameraene på NAB. Som de selv reklamerte: 
“There’s virtual reality. And then there’s OZO 
Reality”. OZO+ kameraet er den ledende løs-
ningen på markedet når det kommer til VR. 
Dette kameraet kan brukes til både filming og 
live streaming av virtual reality. Kameraet kan 
filme opp til 8K og gir den høyeste kvaliteten 
av 360 filmingen i et enkelt kamera. Baksiden 
av denne fantastiske nyheten er at selv om ka-
meraet i seg selv ikke er så stort, er man nødt til 
å ha det satt opp til to store maskiner/harddis-
ker. Så dette kameraet er ikke akkurat egnet til 
privat bruk men heller til store produksjoner 
av 360 og/eller VR.
 
Film eller VR
Selv om virtual reality har vært på markedet 
en liten stund er VR fortsatt tidlig i startfasen. 
Det er veldig spennende å se hvordan de forsk-
jellige selskapene utvikler VR og konkurrerer 
mot hverandre for å ha den mest omfattende 
opplevelsen. Som en ung filmskaper har jeg 
lenge vært skeptisk til VR og hadde min første 
ordentlige opplevelse med virtual reality på 
NAB. Intel sin kortfilm var utrolig bra gjen-
nomført og det var virkelig en opplevelse med 
alt fra sensorene, til musikken, til stolen som 

Avid hadde flere foredrag og workshops ved sin utstilling som mange tok turen til 

for å få med seg. 

Daniel Ramirez t.h., en av produktutviklerne av Character Animator viser hvordan 

programvaren funker og lærer gjestene på NAB hvordan man kan bruke den. 
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Leverandør av praktisk og teoretisk kompetanse, i tillegg til utstyr.

Mediability 
med blikket mot fremtiden

INTERVJUINTERVJU Tekst og foto: Anders Olsen MEDIATRENDER      
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I lobbyen til Bergens kanskje gjeveste hotell, 
Scandic Ørnen, har vi satt oss til rette for in-
tervju med Mediability. De har nettopp gjort 
seg ferdig med strategimøte, og vi er her for å 
høre om hvilke planer de har med det nyeta-
blert selskapet.

Mediability har satt seg som mål å være en 
kunnskapsbedrift som er tilstede for AV-
bransjen i hele Skandinaiva. De har som mål 
å være leverandør av menneskelige og tek-
niske resurser. Ved sammenslåing av Video4, 
AVIT-systems og Mediatekets utstyrsavdeling 
har det nye selskapet samlet etablert kompe-
tanse, og kombinert dette med nye visjoner for 
fremtidens TV/Video-produksjon.

– Målet er å være lydhøre for bransjens be-
hov, og finne tekniske og produksjonsmessige 
løsninger som tar flere hensyn. 

Det er Haavard Myklebust vi møter i Bergen, 
sammen med Ørjan Hammersland. Mykle-
bust har bakgrunn som teknisk direktør i 
TV2, og har derfor god kjennskap til hvilke 
utfordringer som finnes blant Mediability’s 
kunder. Hammersland er ansvarlig for salg og 
utvikling, og begge er ganske ferske i sine stil-
linger, på linje med selskapet selv. – Det er en 
unik mulighet å få være med å utvikle hva slags 
selskap Mediability skal være. Nøkkelen ligger 
i å kunne levere attraktive løsninger som våre 
kunder kan nytte seg av. De trekker frem hvor-
dan de ser for seg å kunne stille med løsnin-
ger for selskaper, uten at det krever for store 
kapitalinvesteringer. – Utleie av kompetanse 
og utstyr rett og slett, gjerne i kombinasjon. 
Tanken bak dette er å gjøre mer avansert utstyr 
og løsninger tilgjengelig for produsenter som 
har variert behov, og kanskje bare for en kor-
tere periode. Sammenslåingen av utstyrsleve-
randørene har bidratt til å muliggjøre denne 
måten å tenke på. 

Men det krever også en hel del logistikk, skal 
dette lykkes, og vil nødvendigvis medføre rei-
sevirksomhet. – Vi har ikke mulighet til å ha 
alt tilgjengelig over hele Skandinavia, og det 
er heller ikke lønnsomt å la utstyr stå ubrukt 
i påvente av at det dukker opp behov lokalt. 
Forteller Hammersland. Men slik det er nå, 
dekker vi akkurat kapasiteten på det utstyret vi 
har tilgjengelig, og skulle behovet være øken-
de, vil det være en enkel sak å øke kapasiteten 
med utstyr og mennesker.

Mediability ble registrert i mars 2016, og bak 
selskapet står AV Invest som største aksjonær. 
Dette selskapet er bygget på familien Riebers 

historikk, som gjerne forbindes med Toro. Et-
ter at Orkla kjøpte opp Toro, fortsattet Rieber 
familien videre foretningsdriftog investering 
under det nye nanvt, og har siden 2015 bygget 
en solid investeringsportfølje. Av deres nettsi-
der kan vi lese at de har en ambisjon om være 
en katalysator for nytenkning og omstilling. 
Om man skal kunne tolke noe ut av det må 
det være at de har tro på forretningsmodellen 
som Mediability er tuftet på. – Det er betryg-
gende å kunne ta fatt på dette arbeidet med 
trygge finansielle rammer, sier Myklebust. 
Han legger til at det bare er positivt at en sterk 
aktør stiller krav til sunn foretningsdrift, men 
at første prioritet for Mediability er å etablere 
og stabilisere seg som merkevare og troverdig 
levereandør i Skandinavia.

Behov som markedet ikke dekker
Først og fremst skal Mediability fylle smutt-
hullene som ikke dekkes i dag, og som stop-
pes av for store investeringskostnader. Og det 
er på support og kompetanse vi kan utrette 
den største forskjellen. Selvsagt skal Medi-
ability fortsatt selge utstyr som kunden helt 
og holdent kan operere selv, og vi glemmer 
ikke viktigheten av å være en pålitelig utstyrs-
leverandør. Utfordringen for mange er likevel 
at de må ta et valg når de skal oppgradere ut-
styrsparken, og i den sammenheng velges noe 
bort, som gir begrensede muligheter. Valget 
er selvsagt også styrt av intern kompetanse, 
og dette gir ytterligere begrensninger. – Om 
Mediability kan bidra til økt kreativitet blant 
produsentene av TV-innhold, er vår visjon 
langt på vei fullført, forklare Myklebust. At 
kundene får økt fokus på sin kjernevirksom-
het, altså innholdsproduksjon, er noe som 
trekkes frem som en av de mest attraktive re-
sultatene av denne nye satsningen.

Vi er jo likevel i en endringsprosess, og det vil 
ta tid før vi har raffinert vårt konsept ferdig. 
I denne sammenhenge er det hektisk reise-
virksomhet, og vitig å møte vår målgruppe, 
gjerne der de er. Målgruppe er jo også et rela-
tivt begrep, og vil man være tilpasningsdyktig 
må man også ta høyde for at det kan skje end-
ringer i hvilke kunder man henvender seg til. 
– Enn så lenge føler vi at vårt segment er innen 
TV-/Videoproduksjon, og det er et stort og 
variert marked som vi skal tilfredsstille. Det 
er med andre ord ikke utelukket at Mediabi-
lity vokser utover sitt vanlige kundesegment, 
men det understrekes at det er mer sannsynlig 
at de vil kapre nye kunder i samme bransje.  
– Kunder som tidligere ikke har våget eller hatt 
mulighet til å prøve løsningen vi kan tilby.

Mediability var tungt og synlig tilstede på årets 

LLB. Her fikk de vist frem det nyeste av tekniske 

løsninger de har, i tillegg til mye nytt utstyr.
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mellom kunde og leverandør, og sørger for at 
både enkle og avanserte løsninger kommer på 
plass. – For å gjenta oss selv, så er vi en kunn-
skapsbedrift, forklarer Hammersland. Det 
betyr at vi kan være med helt fra idé til ferdig 
løsning er installert. Vi er konsulenter i plan-
leggingsfasen, skaffer til veie det nødvendige 
utstyret, sørger for installasjon, og ikke minst 
ser til at alt virker etter planen. Han nevner 
videre ENG- og filmutstyr, løsninger for LIVE 
-distribusjon av video, komplette studioløs-
ninger, og kontrollrom selvsagt. I tillegg lag-
ring, redigering, kontribusjon, distribusjon, 
arbeidsflyt blant flere andre tjenester. – Vi vil 
være en totalleveradør for våre kunder. 

Må ikke glemme hvor vi kommer fra.
Selv om det er en stor satsning og store visjo-
ner for fremtiden i den nye konstellasjonen, 
mener de det er viktig å ikke glemme hvor 
de kommer fra. – Mange av våre kunder har 
et etablert forhold til oss som kompetent og 
stabil leverandør av high-end utstyr til eget 
bruk. Det skal vi fortsatt være. De påpeker 
viktigheten av ikke å nedprioritere den delen 
av virksomheten som har bygget selskapene 
før de ble slått sammen, selv om det er nye, 
spennende tider å se frem mot. – Det vi ønsker 
å oppnå er jo enkelt og greit å kombinere det 
beste fra alle tre selskapene, forsterke det vi er 
gode på og samtidig utvikle nye muligheter. 
Rent profilmessig har Mediability fått et an-
net, mer corporate uttrykk, men det går altså 
fortsatt an å bestille adapterringer, trådløse 

overganger eller en enkel gaffer grip skulle 
man trenge det. 

Nytt hjem, nye muligheter
Når Media City Bergen åpner i august vil Med-
iability ta plass i nye kontorer, nært på flere av 
sine kunder. – Det er et spennende konsept 
som harmoniserer godt med vår tankemåte. 
Myklebust henviser til Media City’s helhetlige 
tankegang om å utvikle samarbeid på tvers av 
bransjer, konkurransesituasjon og markeds-
posisjon. – Det vil være en veldig fordel for 
oss når vi nå skal utvikle vårt konsept, at vi har 
nær tilgang og aktive dialog med dagens bru-
kere, morgendagens brukere og en hel rekke 
gründere og innovatører, som også gis rikelig 
plass i det nye bygget like ved Store Lunge-
gårdsvann, sentral i Bergen.

Ut i verden
Mediability har i dag Skandinavia som sats-
ningsområde, men ved å presse de litt forstår vi 
at det ikke skorter på internasjonale ambisjo-
ner. – Vi må først få det til å fungere i hjemlige 
trakter, men vi har så stor tro på oss selv vi ikke 
ser noen grunn til at vi ikke skal kunne kon-
kurrere med våre tjenester i resten av Europa, 
og verden for den saks skyld. Med kapital og 
investeringsvilje i ryggen er det jo heller ikke 
noe i veien for at de skal kunne vokse utover 
grensene her i nord. Men det er nok fornuftig 
å ta et skritt av gangen. 

n

Unike på support
Mediability har satt seg et hårete mål om 
å være best på support til sine kunder. De 
lover 24 timers support, 365 dager i året. 17. 
mai og julaften inkludert altså. Ved å inngå 
en SLA avtale får du den hjelpen du trenger, 
enten via bedriftens egne medarbeidere, 
eller via leverandører, alt etter hva som er 
mest hensiktsmessig. Det har også Remote 
Access-løsninger, som gjør at de kan løse 
tekniske utfordinger uansett hvor i landet 
kunden befinner seg. – Det gjøres via Team-
Viewer, og noen føler seg kanskje ukomfor-
table med å overlate tilgangen til sin maskin 
til en fremmed. Derfor er det viktig for 
Mediability å etablere seg som en troverdig 
leverandør av tjenester som oser av tillit. 
Men selvsagt tilbys support og service der 
kunden holder til også, men man kan ikke 
belgae seg på like rask reaksjonstid. De mest 
alvorligste problemene gis prioritet. Support 
og service gis som nevnt i samarbeid med le-
verandørene. Likevel er det Mediability som 
håndtere henvendelsene og loggfører repera-
sjoner og liknende, så kundene skal slippe å 
forholde seg til mer enn en kontaktkanal.

Systemer tilpasset et hvert behov.
Kombinasjonen av utstyr og systemer blir en 
viktig tjeneste for Mediability. Målet er å le-
vere nøkkelferdige løsning som dekker alle be-
hov innen opptak, produksjon og distribusjon 
av lyd og bilde som kundene måtte ha. Dette 
løser de med sitt nettverk av over 60 ansatte i 
hele Skandinavia, som bistår som bindeledd 
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Bak en relativt anonym dør finner vi et nesten tomt 

lokale. Var det ikke for klistremerket og den hektiske 

aktiviteten med å sette sammen pulter og frenetisk 

montering av hyller, ville mange tro de var gått feil.

Gjenoppstandelsen

Har finner vi Harald Omland, som er i ferd 
med å starte opp Kanal 9. Det finnes de som vil 
mene at Omland må være mentalt ustabil, som 
starter opp TV-kanal med lineære sendeflate 
i 2017. Andre vil mistenke han for å være en 
skapning fra Jura-tiden. De høyeste røstene 
roper ganske tydelig at det er på nett, og selv-
valgt visningstidspunkt som er fremtiden for 
TV. Harald rister på hodet og sier at tallene 
forteller en annen historie.

Det er i Skien vi finner kontoret til den nye 
TV-kanalen med hele Oslofjordregionen som 
satsningsområdet. I lokalene er det hektisk 
aktivitet for å gjøre klart til innrykk av nye 
ansatte som er i ferd med å komme på plass. 
– Etter å ha levert innhold til TV-bransjen 
siden 1999 fant vi ut at det ville være en spen-
nende utfordring å skape våre egne visningsa-
rena, forklarer Omland. Jeg spør om det er bæ-
rekraftig å starte lokal-TV i dag, og med det 
setter jeg i gang en lang kjede av argumenter 
som skjuler en nøye gjennomtenkt, og gjen-
nomvurdert idé.

TV i distriktene
Selve ordet «Lokal TV» er mener Omland 
har et ufortjent dårlig rykte. I tillegg passer 
ikke hatten helt, når det gjelder Kanal 9. – Vi 
har et mye større satsningsområdet også geo-
grafisk, og er i en helt annen, og mer gunstig 
situasjon, enn om man ser tilbake på tiden da 
hvert fylke hadde sin TV-kanal. Noe av kritik-
ken mot Lokal-TV har kanskje vært rettmes-

sig. Det har vært lav kvalitet både teknisk og 
innholdsmessig, men det har også vært gjort 
mye spennende og bra. Det har nok også vært 
enkelte ukritiske og velmenende redaktører, 
som har gitt unge entusiaster for stort spil-
lerom til å boltre seg på skjermen, noe som 
har gitt varierende resultater. Det har selvsagt 
ikke bare vært negativt, og mange har tatt 
steget opp på nasjonalt nivå, etter fartstid på 
skjermen i hjemtraktene. Men tilværelsen som 
farmerlag for «den virkelige» TV-industrien 
har i beste fall vært lokal-TV-stasjonenes høy-
este status tidligere. Men det er først og fremst 
i folks oppfatning at vi finner denne holdning-
en. Og det er denne holdning Omland vil ha 
endret, og han mener at alt ligger til rette for 
å gjenopprette æren til TV-produksjon i di-
striktene.

– Først og fremst er kostnadsbildet knyttet 
til å drive en TV-kanal i dag et helt annet enn 
slik det var for eksempel 10 år tilbake. Begyn-
ner Omland. – Ikke bare er teknisk utstyr 
betydelig billigere. Vi ser også at distribus-
jonskostnadene er annerledes, tilgangen på 
teknisk kompetanse er større og ikke minst er 
oppmerksomheten og interessen for levende 
bilder i dag en annen enn tidligere. Han fort-
setter med å forklare hvordan distribusjon av 
levende bilder tidligere enten kom direkte til 
TV’en i stua via kabel eller signal i luften, eller 
i form av fysisk format, altså DVD, eller VHS 
for de som husker riktig langt tilbake. Nettopp 
dette virker jo ikke som god argumentering 
for å satse på lineære TV, men med økningen 

av distribusjonsplattformer oppstår samtidig 
en inflasjon av kvaliteten. – Vi har alle en ube-
visst holdning til tradisjonelle mediekanaler.  
Akkurat som at det er litt mer status å bli pre-
sentert i avisenes papirutgave, enn bare på 
nett, er det også en høyere status å komme 
til på en regulert TV-sending frem for på 
youtube, eller andre visningsarenaer på nett. 
Omland fortsetter med å forklare at den jevne 
TV-publikummer ikke nødvendigvis reflekte-
rer inngående i hvorfor man setter høyere de 
man ser på TV, fremfor nett, så har det sam-
menheng med at innholdet på TV faktisk er 
underlagt et redaksjonelt ansvar, og dermed 
har gjennomgått en kvalitetssikring, og har 
en viss uavhengighet, som gjør innholdet mer 
troverdig. Eller i det minste gir det en høyere 
status i form av å være en ordentlig TV-sen-
ding, ikke bare levende bilder på en skjerm. 
TV-sendingens agenda er med andre ord en 
faktor Omland mener er et fortrinn som kan 
utnyttes av den nye kanalen.

Men han vil gjerne litt bort fra begrepet lokal-
TV, og lanserer selv regional-TV som alterna-
tiv.  – I realiteten har vi et dekningsområde 
som gjøre at vi konkurrerer om nesten halv-
parten av Norges befolkning, men i den sam-
menheng vil vi gjerne være den aktøren som 
plukker opp det som skjer i vår region, men 
som ikke når opp i nasjonale TV-sendinger. 
Han viser til at de hvert år er store arrangemen-
ter innen kultur og idrett som ikke dekkes av 
andre. – Særlig sport vil folk se live. Det er kun 
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Harald Omland satser friskt med 

ny TV-stasjon Kanal 9



2 – 2017  19

hardbarka supportere som ser en fotballkamp 
i ettertid. Vi har kompetansen og erfaringen 
til å dekke blant annet sykkelritt, i tillegg har 
vi tilgang på utstyr, og dette er et av flere sats-
ningsområder for Kanal 9. Omland mener det 
er fullt mulig for kanal 9 å kapre en anstendig 
seerandel ved å satse på eksklusivt innhold 
med lokal tilnærming.

Liten konkurranse
Lokalt produsert TV-innhold er i realiteten 
forbeholdt NRK i dag. Det er den eneste 
aktøren med et riksdekkende nettverk av di-
striktskontorer. Etter lokal-TV døden de siste 
ti årene har det oppstått et vakuum som ingen 
har klart å fylle. Lokalaviser har gjort forsøk 
på å distribuere levende bilder via sine nett-
sider, men det er enn så lenge har ingen helt 
klart å ta en førende posisjon som leverandør 
av levende bilder som konkurrerer med tra-
disjonell TV. Mye kompetanse forsvant ut av 
landets media hus da de lokale TV-stasjonene 
ble avviklet eller solgt, og det var et tidsgap 
i denne prosessen som gjorde at behovet 
som dukket opp for levende bilder i media 
var for stort til at avisene klarte å hente dette 
inn. Noen aktører gjorde ærlige forsøk på å 
knytte til seg denne kompetansen igjen, men 
det sammenfalt med generelle kutt i ansatte 
i så å si alle landets aviser, og dermed ble de 
nyest ansatte de første som måtte gå. Tilbake 
stod tradisjonelle journalister og fotografer, og 
skulle være leverandører av TV-innhold etter 
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kort kursing. Det sier seg selv at resultatet ikke 
blir all verden, når satsingen er så marginal.

TV er sosialt. Nett er ensomt.
Tradisjonelt har TV’en hatt  en sentral funks-
jon i norske hjem. Den har samlet familien, 
og vært gjenstand for felles opplevelser i fa-
milien, blant venner og noen tilfeller totalt 
fremmede. Dett e har forandret seg vesentlig 
ett er at strømming har blitt  stadig vanligere. 
Fortsatt  ser folk på TV sammen, og det fi nnes 
jo også gode løsninger for å strømme via TV-
skjermen i stua. Men mange benytt er disse 
tjenestene på stadig mindre skjermer, som 
vanskeliggjør å dele opplevelsen. 

– Denne fordelen som sendinger på lineær 
TV tilbyr er noe vi gjerne vil utnytt e. 

Arena for kreativitet og utvikling
Det har ikke vært utelukkende vært negativt 
for TV-bransjen at det tidligere var mange 
lokal-TV-kanaler. I området Kanal 9 skal 
etablere seg var det tidligere 8 kanaler, som 
ble for mange først steg på veien til nasjonale 
TV-skjermer. – Det er ikke noe mål å være 
lekegrind for unge, kreative sjeler, men vi har 
muligheten til å vise frem konsepter og idéer 
som kanskje ikke slipper igjennom nåløyet 
andre steder. Omland legger ikke skjul på at 
han vil føre en streng, men rett ferdig redaks-
jonell linje. Det er viktig for å tiltrekke seg og 
holde på annonsører, som tross alt skal fi nan-
siere satsningen. – Ingen vil at sitt  produkt skal 
sammenliknes med lav kvalitet, derfor er det 
viktig at Kanal 9 holder et høyt teknisk og inn-
holdsmessig nivå, fortsett er Omland. 

– Men vi kan tillate oss en annen tilnær-
ming, og forhåpentligvis kanskje overraske 
resten av bransjen i Norge. Ingenting hadde 
vært bedre enn om noen hadde kopiert våre 
konsepter.  Men kreativitet og innhold er ikke 
bærende for Kanal 9’s satsning.

Tallenes tale
Om man ser på TV-bransjen i dag kan det 
virke som om den er på vei ned, men tall fra 
TNS Gallupp viser at vi ser mer lineær TV i 
dag, enn i 2009. Faktisk viser den en jevn og fi n 
graf som går litt  opp og ned de siste 15 årene. 
Omland mener ikke at man skal ignorere nye 
visningsplatt former, men trekker frem at det 
fi nnes en agenda og motivasjon bak påstanden 
om at fremtiden ligger utelukkende på nett . 

– Vi skal konkurrere om seere som har til-
gang til store deler av NRK’s innhold når som 
helst. I tillegg er det mange som betaler for en 
eller fl ere tjenester som gjør at de kan strøm-
me sport, underholdning og serier. Bak disse 

leverandørene av innhold er det mange som 
vil tjene godt på at folk tror på fremtidsspå-
dommen. Omland fortsett er med å forsvare 
at TV-skjermen ikke kommer til å forsvinne 
fra norske stuer, og vanlige folk kommer til å 
fortsett e å bruke TV med en helt vanlig fj ern-
kontroll. – Trikset er å få de til å stoppe ved 
Kanal 9 når de zapper. Enda bedre er det om 
Kanal 9 er første kanal de sett er på når de skrur 
på TV.

Det kan være Harald er inne på noe. Om vi 
ser på tall fra Statistisk sentralbyrå er ikke 
skjebnen til lineær TV like dyster som andre 
medier. Mens papiraviser har hatt  en nedgang 
på 25 prosent de siste 25 årene, har bruk av 
fj ernsynsmediet kun blir redusert med ca. 
20 %. Internett  har selvfølgelig tatt  over, men 
tallene viser at de først og fremst stjeler opp-
merksomheten fra trykte medier som uke-
blader, tidsskrift er, og tegneserier, i tillegg 
til papiravisene. Vanlig bøker har holdt seg 
stabilt i hele perioden som en liten digresjon. 
Ja, det har vært en markant nedgang i andel 
TV-titt ere, men ikke så ille som andre medier 
opplever. Det kan ha sammenheng med det 
vi nevnte over. Lineær TV går gjennom en 
kvalitetssikringsprosess som man kjenner ig-
jen fra pressen. Men der pressen konkurrerer 
med seg selv, ved å publisere i to formater, gjør 
TV dett e i mindre grad. – NRK er selvsagt et 
eksempel på en distributør som er i en særstil-
ling, og som er vanskelig å konkurrere med, er-
klærer Omland. Han trekker frem hvordan de 
risikerer lite ved satsning på nett , når de ikke er 
avhengig av reklameinntekter, og gir dem sam-
tidig honnør for at de oppfyller institusjonens 
samfunnsoppdrag ved å være foregangsbedrift  
innen ny teknologi og nye løsninger.

TV-mediets natur
Noen en nyoppstartet TV-kanal kanskje ikke 
er så interessert i å snakke om, men som like 
fullt er interessant, er hvordan man konsume-
rer TV, kontra andre medier. TV-mediet stiller 
få krav til delaktighet, sammenliknet med nes-
ten alle andre medieplatt former, og kanskje 
kun slått  av radiomediet. Det er et passivt me-
dium, og i tillegg er TV’en tradisjonelt plassert 
foran hjemmets mest behagelig møblement, 
altså sofaen eller godstolen. TV blir i stor 
grad forbundet med avslapning og avkobling, 
og dett e er en vane som ikke kommer til å 
forsvinne. Videre har innholdet en eksklusiv 
kvalitet. Du må være der når det skjer. Det er 
noe i menneskets natur som er vanskelig å om-
programmere, det å forholde seg til tidsfrister 
og klokkeslett . Mange vil fi nt kunne leve med å 

fi nne frem til akkurat det programmet de gikk 
glipp av på nett -TV, mens fl ertallet vil fortsatt  
tenke at det er viktig å få med seg sendingen på 
det oppsatt e sendetidspunktet. Dett e fl ertallet 
vil oft est heller tenke at de gikk glipp av noe, 
og leve fullverdige liv, tapet til tross. Disse TV-
seerne vil ikke forsvinne. Unge mennesker vil 
legge seg til andre vaner, men ett er hvert som 
voksenlivet legger sin hånd over dem, vil de 
også tillegge seg rutinene knytt et til fredags-
taco og gullrekka. Er man først inne i den va-
nen er veien kort til å bli en storforbruker av 
fl ere TV-kanaler som går lineært. TV-Norge 
brukte lenge slagordet, «Det du snakker om 
i morgen». Man kan fnyse av det, og latt erlig-
gjøre det, men det er også noe sannhet å spore. 
Det er et fellesskap i TV, og har man ikke noe 
å bidra med over lunsj, eller har man bare sett  
sære serier på Netfl ix, så blir man raskt en min-
dre interessant samtalepartner.

TV- er en institusjon som har levd siden den 
spede begynnelsen på 1930-tallet. Siden fi kk 
den raskt innpass i nær sagt alle hjem i løpet 
av de neste 25 årene. Utviklingen vi ser i dag 
er en videreføring av grunnlaget som har blitt  
lagt gjennom store deler av 1900-tallet, og 
det er lite sannsynlig at lineære TV-sendinger 
vil forsvinne helt. Det handler om å være til-
pasningsdyktig og innovativ i møte med den 
nye tiden, og se hvilke begrensninger som 
utviklingen medfører, men også hvilke mu-
ligheter den ett erlater eller skaper.

Kanal 9, og Harald Omland har lagt en plan 
for å spille på alle faktorene som gjør nord-
menn til TV-seere. Dett e er summen av disse 
som skal sørge for at TV-kanalen lykkes. Det 
og vilje, visjoner og godt produsert TV med 
innhold av lokal karakter og interesse.

FAKTA: 

Harald Omland har drevet Huldra Film i Skien i 
nesten 20 år, og kan vise til en rekke produksjoner 
for blant annet NRK, TV2 og andre TV-kanaler. I 
tillegg har de opparbeidet seg særlig kompetanse 
på dekning av sykkelritt, i nært samarbeid med 
Norges Cykleforbund.
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Tekst & foto: Joachim Fleischer

SPILK & FILM    INTERVJU
Tekst:  Anders Olsen

Foto: Pandora og Anders Olsen

Tekst:  Anders Olsen

PRAKTISK PRODUKSJON    INTERVJU

På Flukt med Pandora 
Film og Arri Amira

«Tid for hjem» og «Akvariet» er blant 
Pandora fi lms kjente produksjoner. Vegard 
Dale Bergheim har vært ansatt  hos Pandora 
fi lm siden 2014, og skal vi tro hans egne ord, 
så lever han drømmen langt fra hjemtraktene 
i Skien. Vi har tatt  turen for å snakke med han 
om produksjonen av serien «Flukt» som ny-
lig stakk av med to priser ved utdelingen av 
Gullruten. For beste dokumentar og beste 
programleder, Leo Ajkic.

Flukt var virkelig en god opplevelse, selv om 
det var intenst og til tider slitsomt, forteller 
Bergheim. Det var kun et team på tre, Vegard, 
Leo Ajkic og regissør Lars Pett er Gallefoss. En 
så liten enhet gjør at man må tenke annerledes 
og planlegge godt og fornuft ig. Det legger be-
grensninger på utstyret man kan benytt e, og 
legger en del føringer. Samtidig byr det også 
på muligheter, som større produksjoner ikke 

Blant fjellene som omkranser Vestlandets hovedstad fi nner vi en blid 

østlending, som har slått seg til rette hos Pandora Film. Som fotograf 

for selskapet som produserer hovedsakelig dokumentarer og TV-

serier segmentet underholdning/dokumentar, i tillegg til oppdrags-

fi lm og reklame.

Lars Petter Gallefoss og  Vegard Dale Bergheim ute 
på opptak for Pandora Film med Arri Amira.
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oppnår. Et lite team er mindre skremmende, 
og det er enklere å få innpass. I løpet av et kort 
år reiste de tre rundt, og med seg hadde Berg-
heim et Arri Amira, et relativt tungt kamera 
om man tar oppdragets natur i betraktning. 

– Jeg kunne selvfølgelig valgt lettere utstyr, 
men det vil påvirket billedkvaliteten i så stor 
grad at jeg valgt annerledes. Videre beskriver 
han kamera som optimalt, under de fleste 
forhold. – Selv på gråværsdager, som man 
kan oppleve noen av i Bergen, gir dette kame-
rautrolig fine bilder. Pandora har også skaffet 
seg et Panasonic P2, men Bergheim er av den 
oppfatning at Amira gir mer forutsigbarbilled-
kvalitet. Han legger til at han fortsatt ikke har 
fått testen Panasonicen ordentlig ennå.

Pandora Film var faktisk første som skaf-
fet seg dette kamera i Norge, da det kom på 
markedet i 2014. Grunnen til at de valgte 
det var fordi det er en perfekt kombinasjon 
av skulderkamera og storsensorkamera. Det 
gir dokumentarfilmskapere en frihet, uten at 
det går utover den tekniske kvaliteten som få 
andre matcher.  - Det er et velbalansert skul-

derkamera, som har tilgjengelige menyer og 
knapper og 4 lydinnganger. Dermed kan jeg 
enkelt kontrollere også lyd, noe som gjør at 
jeg kan bruke dette kamera uten ekstra lyd-
mann. Bergheim forklarer videre at det er 
funksjonaliteten og ergonomien til kamera 
som gjør at det fungerer så godt, og spesielt i 
produksjonen av «Flukt». Pandora har valgt 
Premium utgaven av AMIRA kamera som gir 
de blant annet 2K opptak i ProRes 444, import 
av egendefinerte 3D LUT og opptil 200fps. 
I tillegg til dokumentar og underholdning, 
produserer også Pandora Film en del reklam-
efilm, og her vil kamera også komme til nytte. 
Premium-utgaven gir tilgang til en del ekstra 
funksjoner som bidrar il å gjøre det til et veldig 
fleksibelt kamera, når det er stor variasjon av 
typen opptak og oppdrag.

Noen utfordringer vil det alltid være, for selv 
om kameraet har et fornuftig design, er det 
vanskelig å gjøre noe med vekten, hovedsake-
lig fra objektivet, et 19 – 90mm objektiv i den 
anerkjente serien Fijinon Cabrio. - Generelt 
er den største utfordringen for en fotograf å 

måtte stå lenger enn nødvendig med kamera 
på skulderen. Noen ganger har jeg opplevd 
hvordan intervjuer blir stående å prat langt 
utover det som er nødvendig, og det kan ta 
på skulderen, forklarer Bergheim. Han legger 
til at det jo ikke er mulig å skifte side. – Derfor 
er planlegging utrolig viktig i denne sammen-
heng, og vi har gode researchere som sørger 
for at vi vet hva vi er ute etter. Han legger til at 
fordelen med å jobbe i et lite team også gjør at 
det er enkelt å bli enig om hvordan produksjo-
nen skal gjennomføres.

Vanlige mennesker som ikke er vant med 
kamera blir lett intimidert når jeg står og fil-
mer de. Det er noe annet når vi filmer «Tid 
for hjem», der programleder er så kamera-
vant at hun reagerer instinktivt på lyder fra 
kamera. – Jeg trenger knapt gi instruks. Hun 
vet allerede, ved å lytte til kamera, hvilke 
type bilder jeg er ute etter. Som med over-
raskede huseiere, som skal holde masken 
på TV for første, og eneste gang, er det en 
utfordring å få troverdige opptak i en doku-
mentarfilm som denne.    

Pandora Film ute på opptak av ”Flukt” med Arri 

Amira kamera på location.
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– Heldigvis er Leo en ekte menneskevenn 
og særlig fl ink til å sørge for at folk er avslap-
pet foran kamera. Som fotograf er Bergheim 
takknemlig for dra hjelp til dett e, selv om hans 
yrkesstolhet forteller han at det strengt tatt  er 
hans oppgave.

Helheten er viktig
Jeg tror noe av nøkkelfatorene i den vellykkede 
produksjonen av «Flukt» ligger nett opp i hel-
hetsinntrykket som man får når man ikke bare 
bruker samme kamera hele veien, men også 
et som gir så gode bilder som Amira, fortel-
ler Bergheim videre. Han beskriver videre 
hvordan det enkelte ganger kunne vært hen-
siktsmessig å være enda mer inkognito, blant 
annet vakte kamera oppsikt i blant lokalt politi 
i Gambia, og det skulle vise seg at forhåndstil-
latelser ikke var mye verdt i møte med lokale 
tjenestemenn. – Vi hadde i grunn fått  de bil-
dene vi skulle, men det er klart at med et mer 
diskre kamera kunne vi sikkert sneket oss 
under radaren til lovens lange arm. Bergheim 
beskriver opptaket som kun skulle være stock-
bilder fra en travel gate, men som på grunn 
av størrelsen på kamera, stativet og kanskje 
også hudfargen til teamet gjorde at man skil-
let seg greit ut i mengden. – Jeg er overbevist 
om at klipperne være er svært fornøyd med 
materialet de har kunnet kippe i, og det er en 
klar fordel å slippe å forkaste godt innhold på 
bakgrunn av kvalitet.

Kvaliteten på budskapet
Vår samtale med gutt en fra Grenland handler 
mye om teknikk, og er det lett  å snakke seg 
bort fra det som egentlig er viktig. Innholdet 
i serien som tidligere fl yktning Leo Ajkic, 
er vert for, er både alvorlig og viktig. – Jeg 
er veldig heldig som har landet en fast jobb 
som fotograf her hos Pandora Film, og trives 
ekstremt godt med det. Likevel er det ekstra 
inspirerende å kunne få være med å fortelle 
nett opp denne historien. Mange opplever 
fl yktninger som statistikk og overskrift er. Det 
vi fi kk til med serien var å gi fl yktningene et an-
sikt. Jeg syntes også vi har lykkes med å vekte 
fortellingen riktig, sånn rent politisk, og kun 
beskrevet situasjonen som den er. Uten å ta 
standpunkt.

Bergheim er rask med å legge til at akkurat 
det er regissørens grep, med et smil om mun-
nen. – Regissøren, og Leo selv så klart. Han har 
en avvæpnende, men uredd væremåte, som 
gjør at han kommer lett  ut av det med folk, og 
når greit frem med budskapet også. Kvaliteten 
på budskapet har uten tvil en innvirkning på 
arbeidslysten, og som resultat av det blir også 

den tekniske kvaliteten høyere. – Da spiller det 
mindre rolle med en hektisk arbeidshverdag, 
med høyt tempo og stressende situasjoner. 
For de som har sett  serie vet at dett e var en 
serie utenom det vanlige, ett er norsk standard. 
Selv om teamet ikke selv var i umiddelbar fare, 
det var jo ikke krigssoner de berørte, så var det 
episoder med høy temperatur og usikkerhet. – 
Det tar også på å være vitner til menneskers li-
delse og fortvilelse. Menneskene vi møtt e var i 
ekstreme og desperate situasjoner. Det er klart 
det er tøft  for sjelen. Ekstra utfordrende er det 
kanskje da når man må rett e oppmerksomhe-
ten mot kamera, og sørge for at det blir pene 
bilder. Pene bilder av lidelse. – Det blir noe 
man kanskje refl ekterer mer over ett erpå, når 
dagen er over, og kanskje enda mer når man 
har kommet hjem fra reisen. Slik jeg ser det 
fortjener hver historie i «Flukt» å bli fortalt på 
best mulig måte, og med det i bakhodet føler 
jeg at jeg har gjort et viktig stykke arbeid. Han 
legger til at kamera har vært avgjørende for at 
han har kunnet gjøre denne jobben.

Hva det neste store prosjektet er vet ikke 
Bergheim ennå, men han ivrer ett er å få utford-
re seg selv igjen med et liknende prosjekt. – 
Det er jo det som er høydepunktene i arbeids-
livet, selv om jeg føler at det meste jeg får lov å 
gjøre er høydepunkt. Likevel er det nok ikke 
usannsynlig at Bergheim vil strekke seg ett er 

en ny gullrute, da hans nominasjon for beste 
fotografi  glapp. Den gikk til Frank Melhus for 
«Vårt Lille Land». Men det ville kanskje vært 
litt  for mye av det gode om Pandora Film stakk 
av med alle prisene de var nominert til. – Det 
er stas med pris, og jeg er stolt av mitt  bidrag 
uansett . Men det er også bra å ha noe å strekke 
seg til, legger Bergheim til diplomatisk.

OM FLUKT: 

Serie i 5 deler, produsert av Pandora Film for NRK. 
Nominert til tre priser ved Gullruten, og stakk av 
med tre. Beste dokumentar, beste programleder, 
og beste regi, enkameraproduksjon. Leo Ajkic, 
som vant prisen for beste programleder måtte 
selv fl ykte fra etnisk renskning i Mostar på 90-
tallet. Regissør var Lars Petter Gallefoss, som har 
fl ere dokumentarfi lmer på samvittigheten Det 
nye landet: norsk moderne innvandringshistorie 
(2010), Den gode viljen: historien om norsk 
bistand (2013) og Lille Norge og stormaktene 
(2015). Alle produsert av Pandora Film. Vegard 
Dale Bergheim hadde fotoansvar, I samarbeid 
med kollega Geir Wikse.
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Pre-record funksjon
Dette er essensielt for dokumentarister, og 
kanskje spesielt naturfilmskapere, Pre-re-
cord-funksjonen legger en intern buffer i ka-
meraet som registrerer en loop, hvor lengden 
avhenger av hvilke forhåndsinnstillinger. Når 
REC-knappen trykkes inn, blir klippet som er 
tatt opp på CFast 2.0-kortet, også inkludere 
den angitte megnde forhåndsopptak I starten 
av opptaket.

Bluetooth audio monitoring
Dette gjør det mulig for kameraoperatøren 
eller noen andre på settet, å overvåke lyd 
gjennom trådløse Bluetooth-hodetelefoner. 
I tillegg, ved bruk av et mikrofon-utstyrt Blue-
tooth-headset, kan kommentatorspor regist-
reres under filming som en notatfunksjon for 
redigering og andre etterproduksjonsoppga-
ver. Disse kommentarene blir tatt opp til et 
femte lydspor, tilpasset de fire hovedlydspo-
rene, men holdes adskilt fra dem.

Dynamic auto tracking hvit balanse
For situasjoner som innebærer endring av 
fargetemperaturen under sammenhengende 
opptak, for eksempel når objektet følges fra 

Teknisk spesifikasjoner Arri Amira
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innendørs belysning tildagslys, gjør dynamiske sporing automatisk 
hvitbalansjustering uproblematisk. Ved å bruke en sofistikert algoritme 
utviklet av ARRI, er denne justeringen 
sømløs og uoppdagelig selv for de mest ekstreme overgangen mellom 
forskjelige farget lys.

Wifi* og Ethernet remote
Dette lar grafisk brukergrensesnitt (GUI) på AMIRAs LCD-panel vises 
live på en ekstern enhet, for eksempel en smarttelefon, nettbrett eller 
bærbar PC, som er koblet til kameraet via Wifi eller en Ethernet-kabel. 
Brukergrensesnittet kopierer kameraets startskjermmeny, mye på same 
måte som AMIRA Simulator web tool.

EF og B4 linse support
Med EF-mount kan AMIRA-brukere dra nytte av det store utvalg av EF-
objektiver for stillfotografi som er tilgjengelige, med elektronisk styring 
av iris via kameras eget grensesnitt. B4-objektiver med integrert servo-
modul får støtte for auto iris-funksjonen, mens en annen servoknapp 
også kan brukes som tilordnet brukerknapp.

Fast boot-up time – AMIRA starter opp på ca. 13 sekunder.

Color bar – Brukes hovedsaklig til å måle fargemetningen på monitor som 
brukes I forbindelse med opptak.

Waveform display – For vurdering av eksponeringsnivå.

Enhanced HD-SDI outputs
AMIRAs HD-SDI-utganger tillater visning  av informasjon fra søkeren, 
som tidskode og andre parametere også  på andre skjermer. I tillegg er 
det også mulig å bruke en HD-SDI-signalinngang som et genlock syn-
kroniseringsalternativ.

LDS funksjonalitet
ARRIs Lens Data System® (LDS) omfatter en rekke produkter som ge-
nererer svært nøyaktige objektiv-metadata for bruk på sett og i post-pro-
duksjon. Når du bruker en LDS-linse på AMIRAs LDS-feste, er linsedata 
om iris, fokus og zoomposisjoner synlig i søkeren, og alle metadata blir 
innkludert i de innspilte QuickTime-filene.

n
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Tekst & bilder: Geir BergersenTekst & bilder: Geir Bergersen

REPORTASJE  VR-LYD

Bildetekst

I Virtual Reality blir prosessen for lydfortolkning problematisert ved at lytteren beveger seg i et virituelt rom, 

mens lyden skal følge og tilpasse seg ettersom hvor lytteren er plassert i rommet.  Sammenlignet med tradi-

sjonell lyddesign skiller VR-lyden seg markant ut ved at lytteren er i konstant bevegelse. Vi fi kk til et VR-prosjekt 

vi jobber med teste ut nye Senheiser Ambeo, en 9.1 mikrofon spesialutviklet til å forenkle opptak av VR-lyd. 

Med Sennheiser Ambeo på jobb
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Vi hadde som mål å skulle utprøve premisser for 
auditiv stedsposisjonering, ved å skape en 360 
graders lydkulisse på Slotsfjellet Middelalder-
festning i Tønsberg. Vi fikk disponere Sennheiser 
Ambeo VR mikrofon for å teste ut hvordan den-
ne fungerte og se i hvilken grad vi kunne bruke 
denne som en opptaksenhet for stedsposisjonert 
auditiv gjengivelse.  Dette ble utført av Geir Ber-
gersen som prosjektleder, med teknisk konsulent 
Halstein Larsen fra Sarg Studio, som auditiv an-
svarlig, lydsjef og lyddesigner.   Sennheiser Am-
beo mikrofonen er i prinsippet en 9:1 mikrofon 
som kan brukes til å skape VR-lyd, mikrofonen 
kommer sammen med software som gjør det 
mulig å styre og posisjonere lydgjengivelsen.  I 
softwarepakken som følger med mikrofonen fin-
ner du Ambeo A-B Format Converter, dette er en 
programvare som gjør det enkelt å konvertere A-
format (opptaksformatet) til B-format som gjør 
f lerkanalsperspektivet riktig i lyttingen.   I følge 
Halstein Larsen hos Sarg Studio er inntaket av fi-
lene enkelt å løse, det er bare å legge inn A-format 
filene fra opptakeren i lydredigeringsprogram-
met - hvor man legger dette inn på et 4-kanals 
spor. På det sporet du skal kjøre lyd fra, legger du 
så inn en Ambeo formatkonverter plug-in. Da blir 
lyttesituasjonen en ren kvadrofonigjengivelse av 
Ambeo-opptaket, sier Halstein Larsen.

Vi utførte en test der vi tok opp lyd på tre iden-
tifiserte posisjoner på Slottsfjellet i Tønsberg.  
Målet var å kunne teste ut om dette lydverktøyet 
kunne brukes til å skape et auditivt lydbildet, der 
lytteren med VR-briller kan bevege seg mellom 
posisjonene og få et nye lydinntrykk i forhold til 
stedsposisjon.  Målet med testen var at opplevel-
sen skulle være realistisk, men samtidig være med 
på å skape en auditiv fortelling. Stadiet nummer 
en i denne testen var å teste ut lydoppsettet for 
Sennheiser Ambeo hos Sarg Studio i Tønsberg, 
der vi lærte hvordan 9:1 opptaket former lyd-
gjengivelsen, i henhold til hvordan vi definerer 
lytteposisjon, samt bunn og topp i denne lyttepo-
sisjonen.   Stadiet nummer to var å teste ut denne 
kunnskapen med nye lydopptak på Slottsfjellet 
med mål om å sy disse i sammen til et 360 gra-
ders auditivt rom, som kunne gjengies i henhold 
til stedsposisjon. 

Prinsippene for VR lyd
Vi tenker at det først og fremst er viktig å pre-
sentere hvordan VR lyd fungerer i dag. Standard 
mikrofoner har to mulige utganger. Når konden-
satoren er trykket ned, blir et positivt signal sendt 
ut. Når kondensatoren dyttes opp, blir et negativt 
signal sendt ut. Det er svingningene mellom po-
sitiv og negativ bevegelse som skaper den sinus 
representasjon som et audiosignal er.

En moderne teknikk for VR er å bruke binaural 
opptak. Dette innebærer to mikrofoner som er 
lagt inn nøyaktig samme avstand fra hverandre 
som ørene ville være. En mikrofon registrerer ly-
den som vil rettes  mot venstre trommehinne, og 
den andre mikrofonen lydgjengivelsen mot høy-
re. Når du hører fra nøyaktig samme posisjon som 
der lyden ble spilt inn, er lyden så realistisk som 
du kan få den. Kanskje lyden treffer venstre øre 
en brøkdel av et millisekund etter at den treffer 
høyre øre . Det kan være en liten ekko fra veggen 
bak deg. Disse detaljene er umerkelig for deg, men 
din underbevissthet tolker dem til å forstå miljøet 
lyden gjengies i.

Hvis du tar utgangspunkt Ambisonic lydteori i 
forhold til oppsettet beskrevet over med to-mi-
krofoner i et binaural oppsett, vil du kunne sam-
menligne lydgjengivelse fra en mikrofon til en 
annen. Hvis du kan fastslå at lyden ble forsinket 
med X i tiden det tok lyden å reise fra en mikrofon 
i forhold til en annen, kan du finne ut hvor mye 
lyden ville ha blitt forsinket dersom mikrofonen 
var plassert et annet sted i rommet.  Du har altså 
kartlagt en matematisk modell for lydgjengivelse 
i samme distinkte rom.

Sennheiser Ambeo
Sennheisers VR mikrofon har kondensatorer som 
peker mot venstre, høyre, over og under. Men det 
er ikke opptak på fire forskjellige kanaler med 
hver sin lydgjengivelse. Det er opptak til en enkelt 
kanal, og du kan med dette bestemme hvordan 
lydendringene kan gjengies, hørt fra forskjellige 
vinkler.

Sluttresultatet er et opptak som dokumenterer 
akustikken i et rom. Kombinert med en avansert 
hode sporingsteknologi  som modulerer et virtu-
elt hode og gir deg psyko-aukustisk gjengivelse 
av lyd basert på hvordan dette virtuelle hode er 
plassert i en 360 graders akse, på bakgrunn av 
dette kan du skape lydgjengivelse ut fra forskjel-
lige stedsparametere.   I et VR-headsett vil du da 
kunne gjengi et 360 graders lydperspektiv. Senn-
heiser Ambeo mikrofonen gir deg en mulighet til 
å ta opp dette nøyaktig slik lyden ble registrert.

Mikrofon nøyaktighet
Tradisjonelt sett er forskjellige mikrofoner egnet 
til forskjellige oppgaver. Den type mic du bruker 
til å ta opp stemme med vil være annerledes enn 
hva du vil bruke til å spille inn en bassgitar. Av 
denne grunn, er vi vant til å se på frekvensrespons 
og bestemme hva slags lyd en mikrofon ville være 
bra for, og hva det ikke ville være bra for.

Men Ambeo VR mikrofonen er ikke laget for å 

brukes som en standard mikrofon. Vi får ikke en 
realistisk 3D-gjengivelse av lyd, ved å sette opp 
f lere mikrofoner for å simulere et 3D-miljø.  Vi må 
bestemme lydgjengivelsen i henhold til stedspa-
rametere, vi har definert i virkelighetens verden. 
Det er derfor en unik utfordring for en slik mi-
krofon å kunne gjengi lyd nøyaktig og samtidig 
i et 360 graders lydperspektiv, særlig fordi det er 
behov for å registrere alle hørbare frekvenser på 
en nøyaktig og presis måte.

Sennheiser sin Ambeo-mikrofon er en pre-
polarisert kondensatormikrofon, designet til å 
håndtere 130 desibel ved en frekvens på 1 kHz. 
Dette er en meget imponerende spesifikasjon, 
fordi de f leste kondensator mikrofoner har en 
mye lavere grense for lydgjengivelse av høy lyd. 
En 130-decibel lyd er så høyt som om du skulle 
lytte til et militært jetf ly ta av fra 50 meters av-
stand, og høyt nok til å forårsake fysisk smerte. 
Hvis du skulle registrere lydinnspilling med lyd 
høyere enn dette, og gjengi dette nøyaktig ville 
dette bare være vond støy.

Mikrofonen kan også ta opp alle frekvenser mel-
lom 20 Hz og 20 kHz, noe som er den kjente be-
grensning for det menneskelige øre. Ut fra spe-
sifikasjonen alene kan man fastslå at Sennheiser 
viste hva de trengte for et slikt single-mikrofon-
system for 9:1 lyd, og sørget for at de fikk dette 
på plass.

Kompatibilitet
Sennheisers VR Mikrofonen er utstyrt med 
dual-XLR kabler. Det krever fantommating til 
mikrofonen for å gi de strøm til drift, men den 
lave impedansen betyr at du kan kjøre den di-
rekte inn i et passende lydkort eller miksebord, 
og sluse lyden rett inn. Men dette er hvor likheten 
med ordinær lydopptak tar slutt. Siden Ambeo 
ikke sender ut et standardlydsignal, er signalet 
du får inn i miksepulten helt ubrukelig slik som 
det er i et R AW-format. Du trenger en spesifisert 
programvare for å omkode lyden til en 3D-lyd 
gjengivelse.  Vi måtte derfor laste ned en spesial-
utviklet løsning for dette, som kunne fortolke og 
sett opp lydsignalet i et auditivt rom. Hvordan du 
definerer dette auditive rommet og hvordan du 
bruker lydkildene her til å skape et psykoakustisk 
lydbildet er premissene for det videre arbeidet.

Sennheiser har inkludert alt du trenger for å gjøre 
det beste ut av det lydbildet du ønsker å skape. En 
del av pakken til mikrofonen er tilgang til deres 
proprietære A-B format encoder. Denne løsnin-
gen tar inn et differensialt signal og setter dette 
opp i et en 9.1 kanals lydsystem. Dette gjør at du 
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Ambeo løste som verktøy langt fra alle våre am-
bisjoner.  Vi hadde som mål å skulle kunne be-
vege oss sømløst mellom auditive lydposisjoner, 
og skape en lydfortolkning som ga brukeren en 
realistisk opplevelse.  Vi oppdaget en rekke ut-
fordringer med dette.

I film er det et viktig poeng å skjule mikrofoner 
for seeren, men i VR blir dette et større problem. 
For å lydfortolke en visuell situasjon må man be-
stemme hvordan lydperspektivet skal endre seg 
i forhold til lytteposisjon, i et opptak en gruppe 
som snakker sammen hadde det nok fungert best 
med en bilyd der individuelle stemmer skiller seg 
ut, samtidig skal ikke seeren oppdage mikrofo-
nene. Vi har gjennom research i dette prosjektet 
sett hvor viktig det var at man hørte synkrone de-
taljer fra hver eneste lydkilde du så, selv om det 
store bildet fremdeles hørtes ut som en bilyd. Man 
kommer jo av og til veldig nært lydkildene i en 
VR-opplevelse.  For lyddesignen sin del, så er det 
dette som er den store utfordringen.   I tillegg tok 
vi gjennom våre testopptak oppe på Slottsfjellet 
opp lyd på tre definerte stedsposisjoner, det var 
et mål å skape en realistisk lydopplevelse hvordan 
man beveger seg fra pkt A, til B, til C.   Utfordrin-
gen ble hvordan vi skulle skape det lydmessige 
rommet mellom stedsposisjonene, og hvordan 
lydperspektivet endret seg i forhold lytterens 
bevegelse.  Det er enkelt å lage parametere for 
en teoretisk lytterbevegelse fra pkt A til B, det 
er verre når bevegelsene i prinsippet skal kunne 
være alle alternativer i 360 graders perspektiv.  

Vi kartla her at vi måtte lage en nøye grid, med 
posisjonenes geografiske plassering, og finne en 
måte å nodeplassere dette i forhold til hverandre.  
Hvordan vi skal få testet ut med en plassering som 
ikke bare gir realistisk nøyaktighet i et virtuelt 
rom, men også realistisk opplevelse i geografisk 
miljø, blir tydelige utfordringer i neste stadium 
av testprosessen. 

Mange skjulte mygger 
Flere mikrofoner kreves, men de kan ikke være 
synlige. Et oppsett av en lydkilde med dialog kan 
involvere totalt fire forskjellige mikrofonopptak, 
pluss den ambisoniske myggen som tar opp atmo-
sfærelyden. Den skaper følelsen av at lyden finnes 
overalt, men den kan ikke fokusere på hvordan 
det høres ut forskjellige steder. Det er her Senn-
heiser Ambeo kommer inn. Man kan klart og ty-
delig høre hvilke lydkilder som du fokuserer på i 
lydbildet. Ideelt sett skal dette oppleves slik, at 
fokuserer du på et annet sted i rommet, skal du 
høre disse lydkildene fremdeles, men mer som 
bakgrunnslyd. Nå er det lyden av hva som skjer 
i bildet som dominerer lydbildet, det andre trer i 
bakgrunnen. Alt dette skal visuelt løses uten at 
seeren får øye på mikrofonene. Og dette er en del 
av utfordringen med VR-lyd. Det må bli en tyde-
lig lyd uten at mikrofonene blir synlige noe sted 
i bildet. Man bygger lyden som i en tradisjonell 
film, med både mono- og stereomikrofoner. Og 
det krever presisjon også i etterarbeidet. 

kan plugge lydkilden inn et lydredigeringvertøy, 
og sette opp den miksen du vil skape.

Hvis du f.eks skulle ønske å lage lydsiden til en 
prototype for et spill, kan du mikse VR-lyden 
ned til en industristandard, dvs f.eks et binauralt 
lydformat. Med full pakke Software oppsettet for 
Sennheiser Ambeo installert, kan du ta kildefilen 
og gjenskape et 3D-miljø. Du kan også mikse ly-
den ned til en standard 5.1 eller 7.1 lyd, noe som 
gjør at du med opptak fra denne mikrofonen kan 
skape lydmikser til forskjellige visuelle versjoner.

Ulemper og fordeler
Sennheiser Ambeo har potensialet til å være ba-
nebrytende, og programvare prototypen synes 
jeg gir oss alle indikasjoner på hva dette kan bli. 
Men denne mikrofonen er bare en del av et større 
oppsettet, der Softwaren er vesentlig for hva du 
kan skape. Det er ingen tvil om at VR-formatet 
vil vokse og at denne utviklingen fortsetter. 
Hvis du tar i bruk dette i dag, får du ikke bare 
en 3D-mikrofon, du får en 9.1 kanals mikrofon, 
som vil bli oppgradert en gang i nær fremtid. Og 
med en VR-teknologi som forandrer seg raskt, 
er det viktig å skape VR, der lytteren også beve-
ger seg i det virituelle rommet og skal oppleve å 
høre forskjellige ting, eller de samme tingene på 
forskjellige måter. Dette krever naturligvis et mi-
krofonoppsett, med f lere forskjellige mikrofoner. 
Sennheiser Ambeo med deres software oppsett er 
en mulighet for å gjøre dette enklere fra opptak, 
til oppsett til prosessering.  Likevel Sennheiser 

Sennheiser Ambeo kommer med stativfeste for støysikkert opptak. Slik ser mikrofonhode på Sennheiser Ambeo ut, opptak i alle rettninger.



www.monitormagasin.no 2 – 2017  29

Ambisonisk & bineural lyd – gammel 
teknologi på nye måter

Den grunnleggende teknologien for VR-lyd ble 
utviklet for lenge siden, men VR tar den gamle 
teknologien inn i en ny verden.  Vi har hatt ambi-
sonisk og binevral lyd i f lere tiår, men det er først 
nå vi har funnet praktisk bruk for dette, og det har 
begynt å bli enkelt å spille inn og spille av denne 
typen lyd. – En ambisonisk teknikk er å skape 
et sfærisk lydbilde på. Man kan spille inn et am-
bisonisk lydbilde med en spesiell mikrofon slik 
som Sennheiser Ambeo, som har f lere kapsler og 
senere kan det avkodes og spilles av som binevral 
stereo eller 5.1.  "Binevral" betyr at man spiller av 
lyd på der man blant annet etterlikner ørets og 
hodets form for å få en følelse av tredimensjonal 
lyd i stereo. Det fungerer kun i hodetelefoner.

AMBEO VR registrerer nøyaktig lyd i rommet fra 
en sfære rundt mikrofonen, så med noe smart  ma-
tematikk kan plug-ins trekke ut et stereosignal. 
Den lyden men ender opp med kan høres nøyak-
tig ut som om den ble registrert med et krysset 
par kardioide mikrofoner, og du kan peke dette 
paret i forskjellige retninger etter opptaket. Eller 
du kan trekke ut fem kanaler fra en konvensjonell 
surroundlyd. Du kan til og med etterligne f lere 
mikrofoner samtidig.   Dette er en mikrofon med 
mange muligheter.

 
Total opplevelse
Sennheiser Ambeo-plattformen er en teknologi 

som blåser bort en hver annen nåværende 3D-
lydsystem . 7.1 lyd kan være bra for filmer, men 
virtuell virkelighet trenger noe som er enkelt og 
tilpasningsdyktig. Det er bare noen få Ambiso-
nics-mikrofoner på markedet, og alle er laget av 
små spesialistfirmaer. Med tanke på hvor mye 
utvikling som må gå inn i dette prosjektet for å 
gjøre denne teknologien til noe vi kan bruke pro-
fesjonelt, tenker vi at  Sennheiser er den eneste 
aktøren som er  stor nok  til å ivareta utviklingen 
også framover.   Vi tenker også at med en investe-
ring i teknologi som dette har du et verktøy, som 
gir deg mulighet til å lydlegge framtidens 3D-lyd, 
dette er en kompetanse som gir et mulig konkur-
ransefortrinn.

Mye gjenstår å løse innenfor VR, vi har kun mak-
tet å skape en basisforsståelse av prosess og utfor-
dringer .  Men ut fra status pt. mener vi fordelene 
overgår problemene, hvis man skaper seg en erfa-
ringsbasis for hvordan lydoppsettet kan påvirke 
den auditive lydopplevelsen.   Å finne ut hvordan 
vi kan sette opp en grid for å skape en nøyaktig 
lydgjengivelse av det lydmessige rommet vi tar 
opp og får dette til å samsvare med bevegelse i 
reell geografi, er den neste utfordringen.  Ut fra 
erfaringer p.t mener vi dette må løses ved å lage 
en faktisk grid på den geografiske lokasjon, som 
ruter opp bakken i en matrise.   Denne matrisen 
og lydopptakene tatt opp i denne matrisen, må så 
konverteres til en 360 graders lydmiks med ruten-
øyaktighet.  Den psykoaukustiske opplevelse av 
bevegelsen i denne matrisen og hvordan man kan 

skape en lydmessig fortolkning som skaper riktig 
innlevelse og opplevelsesperspektiv, for brukeren 
er våre utfordringer i det siste stadiumet.

– Intet annet medium tilbyr større fokus på 
opplevelsen enn VR. Med headset og hodetele-
foner er man helt avskjermet fra omverdenen og 
overlatt til det som utspiller seg rundt en, og det 
er en mulighet vi som  lydskapere bør teste ut og 
ivareta maksimalt.

n

FAKTA: 

For å få Software løsningen til å spille måtte vi 
også ha noen andre plug-ins for å begynne å leke 
med bevegelse. I vårt tilfelle var dette plug-ins fra 
Noisemakers (et fransk selskap) som ble benyttet, 
hhv. AMBI HEAD og AMBI PAN. Det fi nnes en rekke 
fl ere liknende løsninger fra andre softwareleve-
randører, men  vi har for testen skyld holdt oss 
til disse.

Lyd-redigeringsenheten må ha støtte for 4-kanals 
spor. Plug-ins fra overnevnte leverandør er cross-
platform og i fl ere format, så man står ganske fritt 
til å velge editor. I vårt tilfelle er testing gjort med 
Pro Tools HD 11 (Pro Tools Native versjoner støtter 
ikke mer enn stereo-spor!).

Slik ser mikrofonhode på Sennheiser Ambeo ut, opptak i alle rettninger.

Hele kablingsoppsettet består av en rekke 

forskjellige lydkanaler, både på mikrofon-

inngang og på output til mikser.
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Tekst & foto: Joachim Fleischer

SPILK & FILM    INTERVJU

CalMAN – mer enn 
bare fargerikt førsteinntrykk

avhengig av platt formen fi lm vises på, og selv 
for bare 15 år siden hadde de fl este hjem fort-
satt  enorme rør-TV’er som ikke var i stand til 
å gjengi farger utover det som var mulig innen 
standarden som var utviklet i 1930.

Utfordringen lå i å kunne gjenskape virke-
ligheten på en slik måte at det brakte seeren 
nærmere illusjonen om å var «i» fi lmen. Det 
første man tenkte, helt frem til 2014 var at fl ere 
pixler skulle løse dett e. 

Ultra High Definition
HD og UHD er beslektede begreper, og det 
er her vi fi nner de mer kjente formatene 4K 
og 8K, som litt  forenklet forklart handler om 
hvor stor fl ate man klarer å fange opp pixler 
på. Fra de tidlige 576 (480) opp til 8K som 
tar opp på 4320. Høyere oppløsning. I tillegg 
har UHD et potensiale utover fl ere pixler. 
Denne teknologien åpner for en mye høyere 

Det er programvare for riktig kalibrering av 
video, uansett  platt form. Det er ikke tvil om 
at Specteacal kan sine saker, og det kommer 
frem av det svært grundige historiske foredra-
get som de fremmøtt e ble presentert for. Uten 
å gå i dybden, kan vi konkludere at de har gjort 
grundig research, noe som også refl ekteres i 
produktet.

Videoutstyr sine lokaler på Grorud i Oslo, 
er for anledningen gjort om til klasserom, 
og interessen har tydeligvis vært stor. Vi får 
komme til andre gjennomgang, og innen det 
hele starter er alle setene, 40 totalt, opptatt . 
Det går ikke lang tid før det er tomt for kaff e 
heller. Tilhørerne er, med unntak av Monitors 
utsendte, brukere i en eller annen kapasitet, 
og det blir ganske tidlig klart at det legges opp 
til å bruke en terminologi som man må være 
spesielt innvidd for å forstå fult og helt.

Det er Marcel Gonska som står for presen-
tasjonen, og med overraskende gode peda-
gogiske evner tar han tilhørerne gjennom 
de tekniske utfordringene og standardene 
for fargefremstilling siden fj ernsynets fødsel, 
frem til i dag. Og slik vi forstår er dett e kjerne 
i tankegangen bak CalMAN. Dett e er et pro-
dukt som ikke bare tar hensyn til brukerens 
utfordringer og begrensninger, men også til 
platt formen det ferdig resultatet skal vises på.

Der historiske gjennomgangen var ikke uten 
hensikt, selv om den for noen var vel teknisk 
til å forstå, undertegnede spesielt. Fargegjen-
givelse har selvsagt alltid vært avhengig av 
hvilke visningsfl ater som er tilgjengelig, både 
optimalt, men også for vanlige forbrukere. Det 
handler også om hvilke muligheter som fi nnes 
for realistisk reproduksjon av virkelighetens 
farger, og på hvilken måte man er begrenset 
i forhold til dett e. Tidligere har jo dett e vært 

Det amerikanske selskapet Specteacal har lagt ut på Color Confi dent Roadshow, og da turen var kommet til 

Oslo var Monitor på plass for å få en innføring i deres CalMAN Studio. 

Tekst og foto: Anders OlsenTekst og foto: Anders Olsen

FARGEKALIBRERING   INTERVJU C6 – HDR kalibreringsprobe til bruk på skjermen 
som skal kalibreres kobles til datamaskin via USB, 
eventuelt i kombinasjon med generator.
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fargegjengivelse etter standarden REC.2020. 
Uten å bli for teknisk betyr det at den dekker 
75.8% av fargene sommenneskeøyet kan opp-
fattet. Dette er et byks opp fra forgjengeren 
som kun var i stand til å gjengi 35,9%. På norsk 
betyr dette at ytterpunktene i fargeskalaen kan 
gjengis lysere og detaljene i de mørke områ-
dene er større. I tillegg kan UHD skyte i 120 
bilder i sekundet.

UHD er ikke fullt implementert ennå, men i 
nær fremtid kan vi forvente at også forbrukere 
har den teknologiske kapasiteten hjemme til å 
takle denne typen kvalitet. Slik det er pr. i dag, 
er vi der hvor forbruker har tilgang til platt-
former som gjengir opp til 2160 (4K), 10 bit 
og fargegjengivelse etter REC.2020. Om få år 
regner man med å ha tett et skritt videre, og 
det forventes at man skal kunne levere opp til 
4320 og 14 bit.

LED og OLED
Den store forskjellen på disse to skjermene 
er at mens LED-skjermer bruker baklys som 
sender lyset frem til skjermen via filtre, gjør 
ikke OLED-skjermer dette. Det øverste laget 
er organisk, en karbonforbindelse. I prak-
sis kan OLED «skru av» pixler og få totalt 
svart, mens det aldri vil bli helt slik på en LED 
skjerm. Denne teknologien byr på en betyde-
lig større fargegjengivelse, og selv om forbru-
ker enn så lenge ikke har tilgang i stort monn, 
på skjermer som gjør dette tilfredsstillende pr. 
i dag, og det er en rekke tekniske utfordringer 
som skal overkommes, er OLED-teknologien 
teoretisk sett så mye billigere å produsere, og 
potensielt så mye bedre, at det må forventes at 
forbruker raskt tar til seg denne teknologien 
også.

HDR
High Dynamic Range, altså variasjonen i 
det tekniske utstyrets oppfattelse av lys og 
mørke. Her snakkes det om 8 bit, opptil 16 
bit. Enkelt forklar, på en gråskala er 8 bit, 8 
varianter av grå, mens 16 bit er 16 varianter 
av grå. Ytterpunktene i begge standardene er 
helt sort og helt hvit. Kvaliteten ligger i antall 
varianter man finner i mellom ytterkantene. 
Vanlig i dag er 8-10 bit for forbruker og 10-12 
for produksjon.

Den nye teknologien kan forklares at den har 
en slakkere kurve, som strekker seg lengre ut i 
ytterpunktene for hva som kan gjengis av far-
ger og valører, mens det tidligere var en rett og 
ganske bratt strekk som gikk fra topp til bun-
nen. HDR gir altså ikke bare større rekkevidde 
i begge retninger, men kvaliteten og styrken på 
farge/lysgjengivelse er betydelig høyere.

Kalibrering og CalMAN Studio
Gonskas hensikt med den tekniske gjen-
nomgang henger sammen med hans budskap 
om viktigheten av å kalibrere etter dagens og 
morgendagens muligheter. Og det er her Cal-
MAN Studio bidrar til å gjøre jobben enklere 
for filmredigerere. Programvaren lanseres med 
tre stikkord; Presisjon, tidsbruk og plattform.

Hva er det så CalMAN Studio gjør, som 
bedrer hverdagen for filmarbeidere? Pro-
gramvaren benyttes i kombinasjon med et 
kalibreringsmeter og HDMI testgenerator. 
Med forhåndslagret informasjon om utstyret 
man vil kalibrere, kan man enkelt sørge for at 
sin arbeidsstasjon leverer bilder som har nær 
perfekt fargegjengivelse på den plattformen 

filmen vises på. Fordelen med å kunne gjøre 
dette selv er jo opplagte, og til syvende og sist 
handler om å leve opp til oppdragsgivers og 
publikumsforventninger.

Etter endt foredrag gis de fremmøtte en mu-
lighet til å teste selv, på flere arbeidsstasjo-
ner plassert rundt i lokalet. Med konkret og 
hands-on gjennomgang viser Marcel og kolle-
gaer hvordan deres programvare faktisk utgjør 
en forskjell. Med dette verktøy, og med rett 
bruk, kan mange spare seg for dalende bil-
dekvalitet mellom vært besøk av profesjonell 
kalibrere. En særlig fordel er dette for de som 
har flere som benytter samme arbeidsstasjon, 
eller der samme prosjekt sendes til flere ledd i 
post-produksjon. Med CalMAN snakker det 
samme fargespråk for å si det sånn. 

Små detaljer gir store løft
Rett kalibrering handler ikke bare om tek-
niske kvalitet. Alle forstår at det er viktig med 
riktigst mulig fargegjengivelse, og noen tar 
det egentlig for gitt at dette er i orden uten 
å tenke videre over det. Det mange kanskje 
ikke reflekterer over er hvilke muligheter som 
oppstår med et slikt verktøy. Med optimal ka-
librering har man i tillegg et kreativt verktøy 
for historiefortelling på lerretet. At fargene og 
lyset kan bli så sterkt og intenst at det bidrar 
til å påvirke selv opplevelsen av filmen, er noe 
som regissører vil kunne benytte seg av som 
viktige forteller teknikker fremover, og for at 
effekten skal oppleves maksimalt forutsetter 
det riktig kalibrering.  n

Marcel Gonska er faglig ansvarlig for Color 
Confident Roadshow, og svært godt oppdatert 
på alt som har med kalibrering å gjøre, og 
spesielt CalMAN.

De fremmøtte fikk innføring i software og 
utstyr av Spectracals omreisende medarbeider.
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Tekst: Michael Dee
Foto: Michael Dee & Sony

REPORTASJE SONY IP LIVE PRODUCTION SYSTEM

Internet Protocol, IP, er idag en del av hverdagen til de aller fl este, enten det er snakk 

om mobiltelefoner eller datamaskiner. Utviklingen har ikke gått like fort innenfor live 

kringkasting, der standarden fremdeles er Serial Digital Interface (SDI). Sammen med 

utvalgte produsenter vil Sony bidra til å framskynde utviklingen. Monitor var tilstede da 

de presenterte sitt nye IP-baserte produksjonssystem på fi lmstudioet Pinewood utenfor 

London.

Tar livesendinger 
til nye høyder

Journalister fra hele Europa var samlet i det legendariske fi lmstudioet Pinewood Studios 

nordvest fra London for å vitne demonstrasjonen av Sony IP Live Production System.
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Spenningen var til å ta og føle på da jour-
nalister fra hele Europa  hadde samlet 
seg i det legendariske filmstudioet Pine-

wood Studios nordvest fra London, for å være 
vitne til demonstreringen av Sony IP Live 
Production System. Og det var ikke noe rart. 
Dagens sytemer for livesendinger er basert 
på Serial Digital Interface SDI, som er altfor 
primitive i forhold til dagens behov. Vilkårene 
for livesendinger har nemlig blitt tøffere. Det 
handler ikke lenger om én kanal utad, men 

også om sekundære kanaler for satelitt, kabel, 
digital over-the-air, streaming og mobilapper, 
i tillegg til evnen til å klargjøre programvare 
raskt for visning etter livesendingen. Paral-
lelt med dette har konkurransen økt og bud-
sjettene blitt redusert. Løsningen ligger i et 
IP-basert produksjonssystem, mener Sony 
og partnerne deres innom IP Live Alliance. 

Pressedagen ble åpnet med en presentasjon 
i The John Barry Theatre, oppkalt etter den 
berømte filmmusikkomponisten. Toshihiko 
Ohnishi, CEO i PSG Sony Professional, snak-
ket om viktigheten av Sony Live IP Alliance, 
en allianse av drøyt 50 ulike produsenter som 
sammen streber etter å utvikle Live IP. Han 
snakket også om OB-bussen Sony har uviklet 
for TV Globo, utrustet med IP/4K, som TV 
Globo kommer til å ta i bruk under de olym-
piske lekene. 

Nye muligheter
Sjef for stragisk markedsføring av Sony  
Professional Europe, Norbert Paquet, sa i talen  
sin:

– Vi introduserte våre første IP-kompa-
tible løsninger i 2012 og har siden det jobbet 
med partnerne og kundene våre for å gjøre 
IP til en operativ virkelighet innenfor live  

kringkasting. Testene av tilnærmingen vår 
viser at den fungerer i praksis. Det er en til-
nærming som utgjør hjørnesteinen i arbeids-
flyten for liveproduksjon hos kunder som TV 
Globo, CNN Adria og NCSP idag. 

Hittil har fokuset først og fremst vært rettet 
mot en del av utfordringene IP-liveproduks-
jon utgjør. Systemet vi har innstallert nå her 
på Pinewood Studios, er et viktig steg fram, 
ettersom det gir produsenter og kunder - pro-
dusenter eller systembyggere i kringkastings-
selskaper - mulighet til å teste og jobbe med en 
fullstendig IP-live-arbeidsflyt. Fleksibilitet er 
nøkkelordet for framtiden, forklarer Paquet: 

– Idag jobber selskaper med en rekke for-
mater og oppløsninger; SD, HD, UHD, HDR, 
HFR og 8K, og mange tror da det blir vanske-
lig å ta avgjørelser for fremtiden. IP gjør det 
mulig å velge en hvilken som helst retning et-
tersom det kan håndtere alle systemer i ethvert 
gitt øyeblikk. Dette er i sin tur mulig ettersom 
vi i Sony Live Alliance har blitt enige om å ha 
en åpen standard; LSI/FPGA, IP Core/API 
og SDK. 

Kan bygges om og ut etter behov 
Sony kaller systemet på Pinewood Studios for 
IP Live Study, og Pacquet beskriver det som en 
lekeplass eller et økosystem som kan bygges 
om og ut etter behov. På premierevisningen 
inngikk blant annet Sonys HDC-4300 4K/
HD live-systemkamera, og BPU-4500 ba-
seband-prosessor, parallelt arbeidende med 
NXLK IP40F-SDI til IP konverteringstabeller 
og en moderne nettverksarkitektur av Juniper.

Etter presentasjonen i The John Barry Thea-
tre fortsatte pressedagen tvers over Goldfinger 
Avenue på Pinewood Studios, der Sony har 
et fast senter, Digital Motion Picture Centre 
Europe (DMPCE). 

Der ble video-switching over IP, 4K og HD 
over IP, realtimegrafikk over IP, systemintero-
perabilitet for både partnere og kunder og dy-
namisk routing, det vil si et systems kapasitet 
til å tillate så mange veier som mulig igjennom 
systemet, der veiene karakteriseres av sin de-
stinasjon.

Et bredt samarbeid
Senere på dagen tok jeg en prat med Nicolas 
Moreau, som er produktmarkedsføringssjef 
hos Sony Europe: 

– Vi ville unngå fellen med å skape et sys-
tem som kun var tilpasset Sony-produkter, 
sa Nicolas. -Det ville vært å male seg inn i 
et hjørne. Vi samarbeider derfor med over 
50 ulike virksomheter, blant andre Juni-
per, Cisco, Toshiba og Tektronix, slik at vi  

IP livekringkasting kommer til å innebære større effektivitet og store besparelser, anser Sony Europes 

produktmarkedsføringssjef Nicolas Moreau.

Systemet vårt er helt integrert; IP-klare kameraer og brytere er koblet til en 

enkelt IP-bryter som kontrolleres sentralt i programvaren.
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sammen kan skape en standardisering. 
Hver kringkaster vil ha muligheten til å vel-

ge sin eget oppsett tilpasset sine behov. Sony 
IP Live Production System er designet for å 
gi interoperabilitet mellom utstyr fra ulike 
produsenter, enten det er kameraer, brytere, 
servere eller skjermer. 

– Videre har vi også unngått å bygge sys-
temet rundt spesifikke Sony routere eller 
miksere, og det finnes heller ingen miksere 
med spesielle funksjoner som flytkontroll 
SDN, eller IEEE 1588-støtte. Istedet har vi 
brukt COTS-switchere, som er av de vanlig-
ste switcherne på markedet. Det betyr at alle 
som vil delta i utviklingen kan være med fra 
begynnelsen av, noe som hjelper i forhold 
til standardiseringen. Det innebærer også at 
brytere ikke kommer til å være et problem 
når kringkastere tilslutt skal over til 4K, 8K 
eller HFR. 

Så hvordan fungerer da det nye 
systemet? 
– De IP-systemene som tidligere har vært dis-
kutert i bransjen hadde egne IP-nettverk; ett 
for konvensjonell fiberbasert drift, og ett for IP 
Live Broadcasting, sier Nicolas. -Vårt system 
er fullstendig intergrert der IP-klare kameraer 
og brytere er koplet til én enkelt IP-bryter som 
styres sentralt med programvare. Det betyr en 
svært effektiv oversikt man ikke har med SDI.

Alle som har vært med å sende live har opp-
levd katastrofer. At et kamera ikke fungerer 
og bildet blir svart. Med IP kan man oppdage 
problemet umiddelbart, som at et kamera er 
feilinnstilt, og rette opp feilen. Ettersom det 
er IP, kan all informasjon nås hvor som helst 
i systemet. 

    IP gir helt andre muligheter i forhold til å 
oppnå kvalitetskontroll, sa Nicolas. 

– Pakker levert av filbasert IP-nettverk 
er rett og slett ikke godt nok for en IP-live- 
produksjon. Det er svært viktig å unngå pakke-
tap og ventetid på grunn av stor trafikk. Derfor 
blir Quality of Service-teknologi brukt, QoS, 
som brukes innenfor IT. Priority Control og 
Access Control plasserer på en effektiv måte 
prioriterte livepakker i en rask fil der kvalitet  
er sikret, og fiberbaserte operasjoner i en 
langsom fil. 

Kontroll er bare en av fordelene, fortsatte 
Nicolas. 

– Det innebærer også at man ikke er begren-
set av innspillingsstedet. Hver eneste kring-
kaster er idag tvunget til å levere innenfor 
stramme budsjetter. De fleste har  hovedkvar-
ter og studioer i storbyene der kvadratmeterne 
koster mer. Med IP kan de sende 

IP Live Kringkasting utgjør et helt integrert system med kontroll over alle ledd.

Hittil har ett 50-talls ulike produsenter sluttet seg til Sony IP Live Alliance. Dette for at man sammen vil skape en 

standardisering innenfor IP Live Broadcasting.
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til å få ansatte til å sitte foran monitorer og   
kontrollere alt mulig, og i tillegg teknikere som 
skulle lete opp feil. Med vår teknologi holder 
systemet kontroll på hvert eneste ledd, og kan 
umiddelbart gjøre feilsøkinger. Det innebærer 
et mindre personale. 

I alliansen inngår selv Juniper, et av de 
tyngste navnene innenfor nettverk. Penny 
Still er kommunikasjonssjef hos Juniper. 

– Vi bidrar dels med teknologien til selve 
nettverket, og har så har vi sammen med Sony 
utviklet treningsprogammene, sa Penny. Juni-
per ble grunnlagt for 20 år siden, og målet har 
siden kort og godt vært å forbedre internett. 
Den eksisterende teknologien var ikke tils-
trekkelig bra nok, og idag jobber Juniper med 
internettleverandører over hele verden. Og vi 
har mange kunder i Skandinavia som alltid 
ser ut til å være et steg foran hva gjelder IT 
og nettverk. 

Fremdeles begrenset kunnskap på 
området
Så hvorfor begi seg inn i dette nå? Ann-Marie 
Hiscox, sjef for kundeopplæring hos Sony, me-
ner at det handler om å gi seg i kast med IP 
umiddelbart for å hevde seg i konkurransen. 
Hun utdyper. 

– Kringkastere har sine interne rutiner, og 
dermed er opplæring en viktig del av virksom-
heten vår. Kunnskapen om IP Live Broadcas-
ting er fremdeles ganske liten, og derfor har vi 
sammen med Juniper satt sammen et kurs på 
fire dager som koster 2500 euro. 

Kurset er for alle som vil sette seg inn i 
den underliggende nettverksteknologien, de 
praktiske aspektene av Sony IP Live, NMI og 
dets bruk i direktesending. Fra spesialister og 
teknikere til forhandlere og selgerteam. Ann-
Marie fortsetter:  

– Vi har valgt å gjøre kurset så pedago-
gisk som mulig. Det er innom all nødvendig 
teori, men går også veldig rett på sak. En stor 
del av kurset går ut på at deltakerne selv får 
lære seg å bygge egne systemer. Derfor har vi 
også satt sammen et forberedelseskurs som 
finnes tilgjengelig på nettet (www.pro.sony.
eu.training). Kursdeltakerne lærer seg samt-
lige nødvendige momenter, alt fra nettverk og 
synkronisering til oppbygningen av systemer 
og feildiagnostistikk. 

Og man kan knapt tenke seg et bedre sted 
enn Pinewood Studios for å lære seg alt dette.    

n

fra studioer på landet, noe som er mye rimeli-
gere, og samtidig styre livesendingene sine fra 
hovedkvarteret og ha full kontroll. Dessuten 
kan den kreative delen av virksomheten ved 
hjelp av IP slås sammen med den kommer-
sielle og administrative. På denne måten får 
selskapet maksimert effektiviteten og lønn-
somheten. 

 
Networked Media Interface
Inkludert i systemet er et nytt, viktig Sony-
produkt: Networked Media Interface, NMI. 

– Det er ett AV Transmission Interface som 
ikke bare er tilpasset de nåværende formatene 
SD og HD, men også de framtidige, altså 4K, 
8K og HFR, både hva gjelder kompresjon og 
ikke-kompresjon, sa Nicolas. NMI formid-
ler pakkeoverskrifter som raskt identifiserer 
pakker som videodata, lyddata eller metadata. 
Dette gjør det enkelt å trekke ut, kombinere, 

distribuere og veksle mellom ulike datatyper 
uten at systemet blir overbelastet. 

NMI inneholder også et Low Latency  
Video Codec (LLVC). 

– Det er en komprimeringskodek som gir 
svært høy bildekvalitet og kort ventetid, og 
dette med lav datakraft, sa Nicolas. Dessuten 
inkluderer det også feilretting (FEC). Når 
du sender en AV-stream over IP, kan elek-
trostatisk støy forårsake pakketap. FEC gjør 
det mulig å gjenopprette tapte data umid-
delbart, og oppnå signalintegritet. Vi har 
også utviklet Application Specific integrated 
Circuit (ASIC), for å bli inkludert som stan-
dard i framtidige kameraer, switchere og annet 
kringkastingsutstyr, slik at de blir forbedret for 
IP-liveproduksjon. 

Sammenliknet med konvensjonelle SDI 
er IP både effektivt og fleksibelt, men det 
innebærer også risikoer som hackerangrep, 
sa Nicolas. 

–  Et sikkert nettverk har vært høyeste prio-
ritet for oss. Systemet er beskyttet av Trans-
port Layer Security, TLS, og dessuten benyt-
ter vi testet IT mot angrep. 

Skal utføres med cloud-teknologi og 
virtualisering
Senare på dagen traff jeg Hans Hoffman, sjef 
for teknologi og utviklingsavdelingen på The 

European Broadcasting Union, EBU, den stør-
ste organisasjonen i verden på public service 
kringkasting.

– Vi har vært veldig aktive i utviklingen 
av IP Live, og har blant annet gjennomført 
forsøksprosjekter som VRT Live IP og holdt 
konferanser og seminarer, sa Hans. Det er en 
spennende utvikling, men jeg vil legge vekt på 
ordet utvikling. Vi har ikke kommet fram til de 
endelige løsningene enda.  

I framtiden tror jeg at live-IP kommer til å 
utføres ved hjelp av cloud-teknologi og virtua-
lisering. 

Nettopp derfor er det så utrolig viktig at så 
mange produsenter som mulig samarbeider 
for å skape interoperabilitet mellom ulike pro-
dukter. For teknologiselskapene ber jo kring-
kasterne om å gjøre de riktige investeringene, 
og da må systemet virkelig fungere perfekt og 
det i et lengre perspektiv. 

Dyr men nødvendig
Det er som sagt mange produsenter som inn-
går i alliansen. Blant disse finnes Tektronix, 
som bidrar med to viktige elementer i syste-
met. Jeg ba Tom Perry, som leder utviklingsav-
delingen på Tektronix å fortelle om bedriftens 
bidrag til IP Live Study. 

– Det ene er vårt Precision Time Protocol, 
som synkroniserer IP Live-systemet, sa Tom. 
Produktet kan installeres i et studio med SDI-
oppsett, men kan aktiveres for IP når tiden er 
inne. 

Det andre er Tektronix Prism, som utfører 
analysen av IP-signalene, og er et verktøy for 
nettverksdiagnostistikk. Prismet er designet 
for å skape en god overgang fra SDI til IP. Det 
utfører real-time-analyser og overvåkning 
av IP og SDI, finner raskt problemer og dets 
årsaker, og tilpasser med presisjon den utrust-
ningen som skal synkroniseres. 

Kringkastere, selv public serivice-bedrifter 
tvinges idag til å jobbe innenfor knappe bud-
sjetter, og det gjelder å spare på kronene. Å 
investere i IP koster, men Tom Perry mener 
det er høyst nødvendig.

– Det koster selvsagt å investere i IP, men 
bortsett fra effektivitet finnes det store bespa-
relser å gjøre. 

Ta for eksempel en titt på vårt felt. Overvåk-
ning har tidligere ført til at pengene har gått 

Kringkasterne har sine interne rutiner, og dermed er opplæring en viktig 

del av virksomheten vår.

Genelec 8340/7370 
Heftige monitorer for proffene
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Genelecs klassiske 8340-monitor har oppgradert seg med 

mer muskler og parres her med den kraftige og imponerende 

subwooferen 7370 til et system utenom det vanlige.

Tekst & bilde: Johannes Oscarsson

TEST AKTIVE HØYTALERE

Genelec 8340/7370 
Heftige monitorer for proffene

De fl este lydfolk har antagelig 
vært borti Genelec fra Finland. 
De er like typiske i musikk-
studioet som radio- og tv-
kontrollrommet eller på 
overføringsbusser. Det som 
er mest vanlig å se er kom-
pakte og aktive monitorer 
samt den klassiske, fi rkantede 
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TYPE  Aktiv monitorhøytaler med DSP  

INNGANGER 1 linjeinngang (XLR), 1 AES/EBU (XLR)

UTGANGER 1 AES/EBU (XLR)

KONTAKTER 2x Genelec SAM nettverksport (RJ45)

STØRRELSE 35 cm x 23,7 cm x 22,3 cm (H x W x D)

VEKT 8,6 kg

PRIS  Ca 14 500 kroner per stykk

DISTRIBUTØR Benum, www.benum.no

PRIS 3 750 kroner

Genelec 8340

GLM 2.0-kit

En kombo skapt i Finland – subwooferen 7370 

og monitorene 8340 er en god match!

Kabinettet er støpt i aluminium og 
elementene beskyttes av netting. 
8340 veier mindre, men har kraftigere 

forsterker og DSP enn tidligere – dette er 
ingen lekemonitor!
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svarte 1000-serien som erstatt es i 2006 med 
den mørkegrå, litt  avrundede, 8000-serien. 
Selskapet benytt er seg av en gjennomgående 
strategi for modellnummerne. For eksempel 
var den første generasjonens 8040-modell 
aktiv. 8240 var samme høytaler, men med 
DSP for romkorreksjon og digitale innganger. 
Den siste 8340-modellen har forbedret DSP, 
i tillegg til en del andre tekniske forbedringer 
innenfor skallet, og inngår i Genelecs serie 
Smart Active Monitoring. 

Den nye modellen presterer 5 dB høyere 
nivå, opp til 110 dB SPL, 4 Hz  lavere rekke-
vidde til 44 Hz, og 60 W sterkere klasse D for-
sterker på 150 W. Utseendemessig derimot, 
er 8340 ekstremt lik 8240. De er like store på 
millimeteren, mens 8340 har blitt  ett  kilogram 

lett ere og veier nå bare 8,4 kilogram. 
Samtlige høytalere i SAM-serien har inne-

bygd DSP og bygges sammen i et proprietært 
nett verk som kontrolleres fra en datama-
skin. På den måten kan du også enkelt utføre 
målinger av et lytt esystem og gjøre korrige-
ringer. I to helt vanlige pappesker lander 8340 
i teststudioet vårt til evaluering, sammen med 
sin kolossale basskompis 7370. Det er den 
største subwooferen i Genelecs SAM-serie, 
utstyrt med 12” membran og 400 W klasse D-
forsterker. 

Basshøytaleren veier modige 48 kilogram 
og har i motsetning til sin forgjenger 7270 ått e 
analoge lyd inn- og utganger for 7.1 lyd, (7270 
hadde kun digitale tilkoblinger) samt en digital 
inn- og utgang. Konstruksjonen er et bassre-
fl ekskabinett  med Genelecs bassrefl ekskanal 
som strekker seg rundt seg selv og gir et 
kompakt design som fortsatt  kan spille 
dypt og sterkt. 

Evnen til å måle faseforsinkelsen 
og gjøre en viss kompensasjon for 
lytt erommets akustikk, gjør også 
denne høyteknologiske subwoofe-
ren att raktiv. 

Inn og ut
Framsiden på 8340 er stram og med en 
profesjonell, mørkegrå farge, med en en-
kelt LED som eneste utstikker. Høytaler-
elementene dekkes til av den sorte led-
ningen for å beskytt e de skjøre delene, noe 
som gjør høytaleren ytt erligere robust. 
 At selve kabinett et er støpt i aluminium er 
selvfølgelig et pluss i forhold til motstand, 
men det er først og fremst et akustisk, bevisst 
valg, i tillegg til at konstruksjonen blir riktig 
resonansdød. 

8340 leveres med gummiføtt er som delvis 
skal isolere høytaleren fra underlaget det står 
på, men det har også andre funksjoner. På 
baksiden fi nner du en rekke innganger, nett -
verksporter og DIP-brytere. 

En standard IEC 
strøminngang står for 
strømforsyningen, 
ett erfulgt av to nett -
verkskontakter som 
kobler opp høytaleren 
mot Genelec Louds-

peaker Manager-nett verket (det er mulig å ko-
ble til og derett er videresende fra hver høytaler 
i et ringnett ). 

Det er dessverre ikke mulig å bruke nett -
verket for å spille lyd over Dante, Ravenna 
eller lignende lyd over IP-system, til tross for 
at Genelec jobber med disse modellene også. 

For tilkobling av AES/EBU fi nnes det både 
en inngang og en viderekobling, ett ersom den 
digitale koblingen transporterer to kanaler. 
Like ved fi nnes en analog inngang som kan 
håndtere nivåer opp til 25 dBu. 

Over disse er det en liten tegning som illus-
trerer hvordan de 16 ulike DIP-bryterne påvir-
ker frekvensresponsen, lytt enivåene, om LED-
lyset på framsiden skal slåes av og liknende. 

Det er fi re forskjellige områder som kontrol-
leres herfra, men ærlig talt; kjøper du denne 
monitoren, bør du koble den til en datamaskin 
og gjøre målinger og justeringer derfra. Du 
kommer til å oppdage at det er mye kraft igere 
og mer kompetent. 

Tilslutt  er det en knapp som gir ekstra kon-
troll over nivåene, ett fulgt av en av/på-knapp. 

– Tar vi en titt  på subwooferen 7370, har den 
ikke færre enn 20 XLR-kontakter, samt samme 
sett  med kontakter for strøm, nett verk og DIP-
brytere. 

Bassen aksepterer gladelig opp til syv stan-
dard analoge signaler, i tillegg til en dedikert 
LFE (som er begrenset til 150 Hz). De mott att e 
signalene sendes videre ut på analoge utganger, 
og, avhengig av dine valg, er high-pass fi ltrert 
eller ikke. Mer om Bass Management senere!

For større systemer fi nnes en Link-utgang 
der alt av basssignaler som plukkes fra hove-
dinngangene kan mates videre til en annen 
subwoofer. 

Man må imidlertid koble videre LFE-signa-
let fra egen stikkkontakt til neste subwoofers 
LFE-inngang. 

En detalj om størrelsen kan nevnes: store-
bror 7370 veier nesten dobbelt så mye som sitt  
lille søsken 7360 (48 kg mot 27 kg). I tillegg 
er 7370 i motsetning til 7360, ikke magnetisk 
skjermet. 

Genelecs ansvarlige for utdanning forklarte 
til oss at man trodde heldigitale lytt ingssy-
temer skulle ta over på den tiden da 72- og 
82-serien ble lansert, men at man nå har kon-
statert at de fl este studioer fortsatt  holder seg 
til analoge koblinger. 

At subwooferen nå har ått e analoge inng-
anger istedet for fi re digitale stereoinnganger, 
gjør det enklere å bruke den sammen med 

TYPE Aktiv subwoofer med DSP

INNGANGER 9 linjeinnganger (XLR), 1 AES/EBU (XLR)

UTGANGER 9 linjeutganger (XLR), 1 AES/EBU (XLR)

KONTAKTER 2x Genelec SAM nettverksport (RJ45)

STØRRELSE 62,5 cm x 55,5 cm x 50 cm (H x W x D)

VEKT 48 kg

PRIS Ca 35 000 kroner

DISTRIBUTØR Benum, www.benum.no

Genelec 7370

Baksiden kan skilte med både digitale og 

analoge innganger, samt tilkobling til Genelecs 

kontrollsystem GLM. For den som kjører uten 

GLM kan 8340 akustikk kompenseres til en viss 

grad med DIP-bryterne – men GLM anbefales! 

Ett plusspoeng skal Genelec ha for at de alltid er tydlige i 
bruksanvisningen med hvordan høytaler og rom bør jobbe 
sammen for å oppnå best mulig resultat.
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andre høytalere enn Genelecs sine, samti-
dig som at man ikke mister noe for den som 
kjører digitalt, ett ersom det fi nnes en AES/
EBU-inngang. 

Det er den som først og fremst brukes i 
denne testen, for å slippe å omforme signalet 
mellom det digitale og analoge unødvendig. 

Funksjoner
En subwoofer kan sies å jobbe med to typer 
signaler; den basstunge eff ektlyden fra eks-
plosjoner og lignende, som havner i LFE-
kanalen i et surroundsystem, samt å spille av 
hovedkanalens bassfrekvenser istedet for de 
vanlige monitorene (Bass Management). 

Subwooferen kan jobbe med både sentral-
styrt Bass Management; det vil si at den fi l-

trerer alle kanaler ved 85 Hz og sender videre 
alt som overskrider grensen, og distribuerer 
senere der subwooferen selv tar imot bass-
signalene, men sender videre hele signalet til 
monitorene, som får styre fi ltreringen selv. 

I denne situasjonen, som kun fungerer med 
8300-serien og styres over GLM, kan man vel-
ge delingsfrekvens, selv mellom 50 og 100 Hz. 

En drøm å jobbe med
8340 og 7370 er begge svært kompetente pro-
dukter, både hver for seg i sine gitt e funksjoner 
som monitor og subwoofer, og som en samlet 
pakke. 

For den som jobber i stereo, holder det 
med den mindre 7360-subben, men i et større 
system er 7370 en drøm å jobbe med, både 
i form av ytelse, og hvor godt den integreres 
med hovedmonitorene. Den er lett ere å bruke 
med andre monitorer enn Genelecs sine tak-
ket være analoge innganger, samtidig som det 
er litt  kinkig å få igang den sentraliserte Bass 
Management-funksjonen. 

8340s hoveddeler er støpt i aluminium 
chassis, og spekket med ny elektronikk i for-
hold til forrige generasjon, i tillegg til at de har 
fått  mer muskler uten å miste noe lydmessig. 

Det er et par meget skarpe produksjonsmo-
nitorer utstyrt med tekniske fi nesser gjennom 
GLM-systemet som ingen kjøper bør gå glipp 
av, tross den ekstra kostnaden utover høyta-
lerne. 

Et par profesjonelle høytalere har blitt  opp-
datert med ytt erligere kraft  og kompetanse, og 
den kanskje beste subwooferen på markedet 
likeså. 

n

Høytalerne, både subwoofer og monitorer, 
har et system for strømsparing som kalles ISS 
(Genelec elsker forkortelser), der de slåes av 
ett er en selvvalgt tidsperiode med stillhet. 

De kommer raskt på igjen, nesten umid-
delbart, automatisk, når signalet kommer. I 
standby-modus bruker høytalerne under en 
watt  eff ekt. 

Lytting
Det første som spilles for å bedømme helhets-
inntrykket og hvordan bassen oppfører seg i 
systemet er (som det pleier å være for meg), 
et skikkelig orgelstykke. Herlig! Godt trykk 
i bassen og fi n, samlet, spektral balanse. Jeg 
hører ingenting jeg reagerer på i forhold til 
hvordan bassen artikuleres, og den automa-

tiske fi njusteringen av 
faseforholdet mellom 
subwooferen og hove-
dskjermene ser ut til 
å fungere bra. Herlig! 
Artikulasjonen i bas-

sen er tydelig, også i andre sjangre. Selv på fl ere 
tett e rockemikser får man kontrollert balanse 
og plassert basstromme og bassgitar uten pro-
blemer. Det fungerer fi nt å jevnstille mellom-
tonen, ett ersom oppløsningen er såpass høy. 
Kjennetegnene er et klart og nært lydbilde. 

Den som ønsker seg skarpe høytalere for 
miksing, kommer ikke til å bli skuff et. 

Dessverre måtte en av testsidene våre for 8340 (rød), 

kompenseres av GLM (blå), noe som resulterte i den grønne 

kurven. Fortsatt er det endel å gjøre her, men vi kom oss 

iallefall et steg videre. Kjapt og enkelt gikk det. Joda, fem monitorer gir mer surround enn to, men i Genelecs system kan du styre opptil 30 høytalere!

Selv på fl ere tette rockemikser får man kontrollert balanse
og plassert basstromme og bassgitar uten problemer. 
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Marius Hoel blir 
ny kulturredaktør 
i NRK

4K OB-buss til 
kringkastingsmarkedet

Verdens 
første dugnadskortfi lm 

– For meg fi nnes det rett  og slett  
ingen ting som er mer inspirerende 
og meningsfylt, og å kunne bidra til enda mer berikende og berørende 
kulturinnhold for NRKs mangfoldige publikum, sier den ikke helt 
ferske kulturredaktøren.

NRK-ledelsen er fornøyd med ansett elsen.
– Vi er glad for å ha ansatt  en off ensiv kulturleder med publisistisk 
og redaksjonell ledererfaring og med visjoner for stoff området. Han 
har allerede brukt de siste månedene på å omsett e kulturstrategien til 
innhold og konkrete handlinger, sier Vibeke Fürst Haugen, direktør 
for Marienlystdivisjonen.

– Vi skal bli enda viktigere
Den tidligere kulturredaktøren, Hege Duckert, sa nylig opp stillingen 
som kulturredaktør, men har fortsatt  permisjon fra NRK. Hoel vil 
jobbe videre med det Hege Duckert har bygget opp i kulturavdelingen 
gjennom mange år.

– Min ambisjon er å løft e frem, tydeliggjøre og styrke NRKs kulturtil-
bud på tvers av alle platt former. Vi skal bli enda viktigere for publikum 
og deres behov, speile landet og være en døråpner for kulturopplevelser 
som treff er både hjerte og hjerne, sier han.

Spilt inn i super slow motion på en smartt elefon kan du oppleve hva 
folk kan skape av fi lmfortelling i fellesskap. Filmen, regissert av den 
prisbelønte fi lmregissøren Chris Cairns, har scener som er fi lmet av 
120 amatørfi lmmakere fra 21 land. Hver scene ble fi lmet av det inno-
vative Motion Eye-kameraet til nye Xperia XZ Premium , som med sitt  
unike Super slow motion videoopptak kan fange øyeblikk det men-
neskelige øyet ikke kan se.

Filmen ble tatt  opp på Tróia-halvøya i Lisboa, med utrolige 960
bilder per sekund (fps). Avspillingen blir fi re ganger langsommere enn
hos noen annen smartt elefon. I den nye fi lmen fordypes publikum i en
ekstraordinær verden av Super slow motion, noe som gjør den vakkert
dramatisk og avdekker de intrikate detaljene som vanligvis ikke fanges
opp av øyet.

Sony satser innen HDR og skreddersyr OB-busser for dett e.  Dett e 
samarbeidet styrker Sonys posisjon som forretningspartner, og deres 
forpliktelser til å levere innovativ teknologi og løsninger for nøkkelpro-
sjekter til kringskastingsindustrien påstår de..

Bilen som er levert til HD Resources er den tiende bussen som Sony 
leverer, og den ble levert på rekordtid, med en leveransekontrakt på 
omkring tre måneder. Sony ga kunden en fullserviceløsning for det stra-
tegiske prosjektet, og samarbeidet med eksterne System Integrators for 
å sikre en fullstendig løsning for HDR, samt tillit og trygghet. Sony har 
tidligere levert hundrevis av OB-busser for nøkkelprosjekter, i tillegg til 
utstyr på studioenes premisser. Dett e inkluderer leveringen av verdens 
første spesialbygde 4K/IP OB-buss for TV Globo, og et spesialtilpas-
set Enhanced Live Production Control System for den Nederlandske 
kringkasteren, RTL. På grunn av sin fl eksibilitet, erfarne eksperter, og 
muligheten til å tilby en fullverdig 360-graders prosjektledelse, har 
Sony blitt  en ideell partner for HD Resources sitt  prosjekt. 

4K-bussen som er laget for HDR er det aller nyeste innen det pågående 
samarbeidet mellom mediesenteret og Sony.  Bussen er en videreutvik-
ling av HD-bussene som ble levert i fj or, og gjør at selskapet er rustet 
for fremtiden med muligheter som 4K OB-kapasitet. Bussens teknologi 
inkluderer en XVS-7000-switcher og fl ere av Sonys monitorer, i tillegg 
til tredjepartsteknologi. 

– Vi ser på Sony som en pålitelig og ansvarlig prosjektpartner, og det 
er derfor vi, til dags dato har samarbeidet med de om leveransen av ti 
busser. De var vårt førstevalg for leveranse av 4K OB-buss, og dett e vil 
bli den mest teknologisk avanserte bussen vi har, sier Mats Dahlström, 
administrerende direktør i HD Resources. 

– Vi var spesielt imponerte over hurtigheten til Sony da de snudde dett e 
prosjektet, og ikke minst hvordan de håndterte alle systemintegratorer 
selv for å gi oss en enkel og fullstendig løsning. 
Vi ser frem til å fortsett e dett e samarbeidet i fremtiden.

– Vi er stolte over å være hovedleverandør i ulike nøkkelprosjekter, slik 
som HDRs siste 4K OB-buss.
Med over 30 års erfaring i kringkastingsindustrien, er Sony fokuserte på 
viktigheten av å være åpne og fl eksible, slik at vi kan være den ledende 
leverandøren av teknologi for våre pålitelige industripartnere. 
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KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

 Oslo Film Studios i Nydalen

vann, varme og strømaggregat. Det er i det store og hele lite Location 
Service ikke kan bidra med, for å sørge for trivsel, sikkerhet og infra-
struktur under opptak.

Smartcom TV leverer tjenester innen videoproduksjon, studiopro-
duksjon, live-streaming og andre inneholdsbaserte tjenester, i tillegg 
til tekniske løsninger og kompetanse. Med sin målgruppe hovedsake-
lig i bedriftsmarkedet, sørger de for at flere av de største konsernene 
i landet har styr på intern og ekstern kommunikasjon med levende 
bilder, og vet å tilpasse sitt tilbud til kundens konkrete behov. Mye av 
deres arbeid består i å sette kunde i stand til selv å håndtere produks-
jon og kringkasting av film, både i form av live-streaming, men også 
forhåndsprodusert innhold.

For de som har behov for spektakulære stunt eller spesialeffekter, finner 
man det hos Stunt & SFX. Det er her du henvender deg når behovet 
for en som kaster seg utenfor et bygg, eller snø i juni melder seg. Kai 
Kolstad Rødseth har tatt støyten for flere kjente skuespillere i et rikt 
utvalg produksjoner.

Motionair har Norges beste utvalg av profesjonelt droneutstyr i tillegg 
til kompetansen som skal til for å nytte det til fulle. Bruken og potensia-
let med droner har vokst eksplosivt. Mye handler om batterikapasitet, 
og muligheten for tyngre last. Det gjør at droner i stadig flere tilfeller tar 
jobber som tidligere ble utført med helikoptre. Motionair, er opptatt av 
å være en seriøs aktør, og viser til ganske omfattende dokumentasjon 
og sikkerhetsmateriale de forholder seg til.

Det finnes flere produksjonsselskap og selvstendige filmarbeidere i 
Filmbyen. Viper Film, iProduksjon og Rewind Media kan levere alle  
typer film, og tjenester innen produksjon. Foto, regi, klipp, animasjon 
og mer. Selv om utvalget er stort, antar vi at det fortsatt er noen få 
plasser tilgjengelig for filmarbeidere som vil bosette seg i Filmbyen 
i Nydalen.

Dagslys: www.dagslys.no
Kamerautleien: www.kamerautleien.no
Location Service: www.locationservice.no
Smartcom:tv:www.smartcomtv.com
Stunt & SFX : www.stuntandsfx.no
Motion Air: www.motionair.no
Viper Film: www.viperfilm.com
iProduksjon: www.iproduksjon.no

I et samarbeid mellom eiendomsutvikler Avantor og Dagslys, har Oslo Film Studios sett 
dagens lys. Ruvende på høyden øverst i Nydalen ligger Filmbyen, der flere aktører i Oslos 
filmbransje holder hus. Dette beskrives som Norges største næringsklynge for produksjon 
av levende bilder. 

Drivkraften bak filmbyen, og den aktøren som legger beslag på det 
meste av arealet, med sine 5 studioer. Det største er på hele 502 m2 
med de fleste muligheter, inkludert grønnskjerm, og de resterende fire 
ligger fra 81 m2 og oppover. I tillegg til lys og studio kan Dagslys bidra 
med sminke-/omkledningsrom, lokaler for etterarbeid, pauserom, 
kjøretøy og verksted, blant annet.

Men den store fordelen med filmbyen er jo nærheten til leverandører 
av andre filmtjenester.

Som Kamerautleieen.no, som kan dekke de fleste behov for å fange be-
vegelser, og omsette de til levende bilder. Som nettsiden deres antyder, 
har de bidratt til de fleste norske storfilmer de siste ti årene. Det har 
selvsagt også et godt utvalg utstyr man måtte trenge i tillegg til kamera.

For opptak utenfor studioene kan Location Service bistå med det al-
ler meste for opptak på sett, fra skilt, sminkespeil og walkie-talkie, til 
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Steen til Lavo

Filmkommisjonær Oslo

NRK skal flytte fra Marienlyst

Den norske tv-appen Lavo har ansatt Bernhard A. Steen som ny drifts-
direktør (COO) i selskapet. Her skal han jobbe med å gjøre selskapet 
klart for en internasjonal ekspansjon.

– Jeg er svært fornøyd med å få Bernhard Steen inn i ledelsen av selska-
pet. Bernhard har gjennom en årrekke, og i flere typer lederstillinger, 
vist at han kan skape lønnsomhet i de virksomhetene han har vært. 
Bernhard har den rette miksen av gründerånd og organisasjonsbak-
grunn, men ikke minst så har alt han har gjort, fra etableringen av Din-
side til mangeårig teknologidirektør i Discovery, handlet om endret 
brukeradferd innen teknologi. For å kunne gripe de mulighetene som er 
dukket opp trenger vi å bygge et sterkt team som kan utvikle selskapet 
videre, Lavo-gründer Tom Roger Sokki i en pressemelding.  Bernhard 
Steen  var redaktør i PC World, han grunnla DinSide og Katalysator 
Media, som bestod av de sammenslåtte DinSide, Digi, Propaganda og 
iMarkedet, Etter dette har han vært sjef i Opplysningen Digitale Medier, 
Opplysningen 1881 og administrerende direktør og ansvarlig redaktør 
i SBS Discovery Radio Norge. Han var også direktør i TVNorge før han 
i fjor sluttet som teknologidirektør i Discovery Media, moderselskapet 
til TVNorge, Max, VOX, Discovery og TLC.

Jon Espen Lohne slutter i stillingen som økonomi- og finansdirektør 
for å bli direktør for «Prosjekt Marienlyst», skriver NRK. Der skal han 
lede arbeidet med å finne ny lokalisering for NRK. Det innebærer blant 
annet å lage en plan for videreutvikling og verdivurdering av NRKs 
eiendom på Marienlyst, som styret i NRK skal ta stilling til når de skal 
vurdere en eventuell flytting.

– Det er nødvendig å tilføre prosjektet mer ressurser for å holde planen 
om at vi skal legge fram et beslutningsgrunnlag for styret i februar 2018. 
Jeg mener at det er helt nødvendig for NRK å komme over i et nytt bygg 
dersom vi også fremover skal lykkes med oppdraget vårt. Vi trenger et 
bygg der vi kan utvikle organisasjonen, ta i bruk ny teknologi og jobbe 
på tvers. Derfor er jeg glad for at Jon Espen har takket ja til å lede dette 
arbeidet, sier Thor Gjermund Eriksen til NRK.

Lohne har til sammen vært sju år i NRKs toppledelse, de siste tre som 
direktør for Medietjenester. 

– Jeg er veldig motivert for å gå i gang med det jeg mener blir et av de 
viktigste prosjektene for NRK de nærmeste årene. Ny infrastruktur blir 
mer og mer avgjørende for NRK fremover. Vi trenger nye lokaler som 
er tilpasset til det NRK er i dag og det vi skal være i morgen, sier Lohne.

Filmhovedstaden Oslo er slik Oslo Kommune ønsker å 
framsnakke filmbyen.  Byrådet la i fjor fram en filmmelding 
som ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre.  På Oslo Pix 
sin bransjedag for film i Oslo, kunne Byråd Rina Mariann  
Hansen (Ap) fortelle at de i løpet av høsten 2017 vil  
ansette en filmkommisjonær.  Filmkommisjonæren skal 
ha som oppgave å selge Oslo som en locationdestinasjon 
for utenlandske produsenter.
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- 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

Frogner kino til fordums storhet
Jan Vardøen har kjøpt Frogner kino for 15,4 millioner kroner. Planen 
er å restaurere funkiskinoen til sin fordums storhet fra 1926 og starte 
kinodrift . – Jeg vil at de som besøker kinoen skal oppleve den som det 
fi lmens tempel den var ment å være, forteller han.

– Målet er at kinoen skal framstå slik den sto under åpningsaft enen 
i 1926, forteller en entusiastisk Jan Vardøen om sitt  nye prosjekt på 
fi lmfronten. Han har fått  tilslag på sitt  bud på Frogner kino for 15,4 
millioner kroner.

– Alt skal gjenskapes: baldekiner, kobber, gamle billett luker og vesti-
byler, de opprinnelige kinostolene, vi skal pusse opp frisene som Per 
Krogh opprinnelig lagde for kinoen – kort sagt: det skal bli som en 
tidsreise tilbake til 1926.

Frogner kino var Oslos første kommunale kino da den åpnet i 1926. 
Den er fortsatt  en av kun to bevarte funkis-kinoer i Skandinavia. Det 
var arkitekt Lars Backer som tegnet den innvendig, han er også kjent for 
funkisbygningen Ekeberg-restauranten. De siste årene har kinoen vært 
uvirksom, ett er at den en tid fungerte som mikse- og spesialkino. Lenge 
forsøkte Søylen Eiendom å selge den til næringsinteresser med helt 
andre interesser enn kinodrift , blant annet en aktør innen dagligvare.
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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 
profesjonell film- digital- TV- og video-
produksjon.

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: Brynsveien 16, 0667 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo, 
0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For 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

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

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

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

LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

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

ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

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

CANON 5D MKIII VS. NIKON D800
Super-DSLR i duell
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Frilansere i teamarbeid
FARMEN
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

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

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500

N
O

R
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NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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FOR ANNONSE I GALLERIET
RING 48 03 41  83


