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www.jentefilm.no

Skriveverksted for jenter 
mellom 17-28 år på Østlandet
Har du en film du vil lage? Få konsulenthjelp, 
skrivetips og praktisk coaching!

Kun få plasser igjen for et eksklusivt opplegg i Larvik.

Registrer deg på: www.jentefilm.no



Ringsveien 3
NO-1368 STABEKK
Norway

IBC Booth 14.621

We congratulate NRK with the choice of Signiant
for the “Digital Spedisjon” project.
The next generation file-based workflow automation.

Let us show you how NRK automated all the file
transfers between London and Oslo during
the Olympics.

Speed. Security. Simplicity.
Media movement made easy - desktop simple and 
enterprise-ready

Scandinavia's five national broadcasters chose
Tedial for the Nordif consortium enabling filebased
contribution between NRK, SVT, DR, YLE and RUI.

We are your partner for enterprise MAM solutions!

Media Amigo is a cloud exchange platform designed for
the interchange of content among users or systems

located in different sites.

IBC Booth 8.B41

Mediateket provides solutions, support and
consultancy services to the Nordic broadcasters
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n Samlokalisering gir løft 10
Mediebransjen i Bergen samler krefter og vil styrke kontakten mellom 

utdanning og bransje. Ambisjonen er at vestlandshovedstaden skal kunne 

tilby Norges beste medieutdanning. 

n Årets viktigste test! 12
Folk klør seg i hodet. Apple tegnet et nytt kart da de slapp nye FCP X, og 

nå lurer film- og TV-bransjen over hele verden på hva som vil bli neste 

skritt. Hvor går veien nå? Den siste tidens programoppdateringer har ført 

til massiv flukt over systemgrensene. 

n ibC 2012 – Guide 25
Den europeiske messen for kringkastingsteknikk IBC nærmer seg og vi gir 

deg tips og oversikt med på veien hvis du skal til Amsterdam.

n previs og sirkulær filmproduksjon 30
Digital Storytelling kunne i år presentere Sebastian Sylwan fra Weta 

Digital som hovedtaler på sitt årlige seminar. Vi har pratet med han om 

om begrepene previs, sirkulær filmproduksjon og virtuell produksjon.

n trådløst og problemfritt 34
Sony Professional vil vise fram Malmö Opera for å illustrere hvilke mu-

ligheter man har med DWX Sony Wireless Digital System. Monitor fikk 

være med å oppleve den sømløse lyden. 

n ny sjef i turbulente tider 38
Moderselskapet Sony Corporation har hatt tøffe tider det siste året. I 2011 

tapte selskapet nesten tre milliarder dollar. Monitor tok seg en prat med 

Naomi Climer, som nå forlater sjefstillingen i Sony Europa for å jobbe i 

Sony USA.

n en multitracker i hånden 40
De siste to, tre årene har markedet blitt oversvømt av små tospors, di-

gitale, håndholdte feltopptakere, vi gir deg svaret på hva du skal velge.

n trygg videolagring 44
Vi kjenner alle det iskalde grøsset som går nedover ryggen når man starter 

opp redigeringen og den verken kan knytte seg til, finne eller kjenne 

igjen videofilene. Den har kanskje nærmest glemt prosjektet ditt, og det 

mistenkelig tett opp mot deadline.

n Seertid –  viktigste drivkraft 46
David Wood er stedfortredende leder for teknikk og utvikling i European 

Broadcasting Union, EBU, og diskuterer med sine programkollegaer 

hvordan konkurransen skal kunne sendes via Internett.

BRANSJENytt  s.48

GALLERIEt  s.50

Previs og sirkulær filmproduksjon, side 30

Årets viktigste test!, side 12

Trådløst og problemfritt, side 34



www.dracosystem.se  •  info@dracosystem.se  •  tel .  +46(0)19-12 38 07

H S - 2 0 0 0 L  M o b i l e  H D - S t u d i o
Mobil video studio, video mikser med 5 innganger (2 x DVI-D 

og 3 x HD-SDI eller1 x DVI-D og 4 x HD-SDI), logo store, 17 ”

multiview monitor, lydmikser og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

HS-600 Mobile SD-Studio
Mobil video studio, video mikser med 8 innganger, 

6 for kompositt og 2 DVI-D, multiview monitor, 

lydmikser och intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  - Produktene fi nner du på vår hjemmeside og fra profesjonelle forhandlere

M o b i l e  V i d e o  S t u d i o

Mobile Video Studios • Mixers/Switchers         

Chromakeyers • Converters • LCD-Montors      

Recorders • Character Generators                 

Teleprompters • Distribution Amplifi ers   

Intercom Systems • Time Base Correctors   

Media Presenters • Cables and Repeaters 

PTZ Camera and Control  •  Test Equipment 

and more..      

draco_2012-08-08.indd   1 2012-08-08   13:09:47

Telefonhybrider för POTS, ISDN och VoIP

➻ Talkshowsystem med database och screeningfunktion

➻ To eller seks inkommende linjer 

➻ Digital ekkokansellering, AGC og expander 

➻ Telefonkonferanse

➻ Svar- og talefunksjoner styres fra valgfrie plasser

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

Besøk www.avt-nbg.de
eller kontakt Intersonic
for mer informasjon.
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2 IBC er møteplassen for over 1300 utstillere, 1000 journalister og 45000 besøkene fra 
hele verden – noe som gjør teknologimessen i Amsterdam den største av sitt slag 
i Europa. Flere hundre nordmenn besøker messen, og mange vil være tilstede på 

IBC 2012. Det vil selvfølgelig også Monitor, og vi vil rapportere fortløpende fra messen 
på twitter, google+, facebook og youtube. Du vil også finne oppsummeringsartikler 
på www.monitormagasin.no

Kringkastingsindustrien står overfor en rekke utfordringer. Distribusjonmodellen 
blir angrepet av nettet og sosiale medier, markant blir dette særlig hos betalings-
TV-kanalene som taper kunder måned for måned. De såkalte OTT-tjenestene, dvs 
Over-The-Top-tjenester slik som Apple TV, Comoyo og Google TV tilbyr innhold uten 
å ta bryet med å legge kabler og infrastruktur fram til kundene. Internt hos kabel-TV-
selskapene oppleves disse som parasitter på dyrt opparbeidet infrastruktur. Det er 
også tvilsomt om publikums forventning om gratis internett innhold, vil kunne bidra 
til økte investeringer, i den infrastrukturene som trengs nå vi skal se film og TV-innhold 
via bredbåndskabelen. Cisco anslår f.eks at netttrafikken skal doble seg fra 2011 til 
2014, og internett-video vil i 2014 utgjøre ca 1/3 del av all nett-trafikken.

Forretningsmodellen er tynnslitt når prisen man kan få for et medieprodukt f.eks 
gjennom nettannonsering kun generer 10 % av det overskuddet, som man per dags 
dato kan hente inn via papirannonsering. Et stort internasjonalt mediehus som f.eks 
New York Times tjener altså kun 1/10 del for å skape sammen reklameeksponeringen 
på nett som de gjør på papir. Her hjemme har store mediehus som VG, Dagblad og 
Aftenposten noen av de samme utfordringene. Hvis tradisjonell TV og kabel-TV skal 
møte samme fall i oppsluttningen som papiravisen de neste ti årene så skal det bli 
en utfordring å tjene penger på TV-seing.

Salgssjefene av TV-reklame vil skryte av vekst i TV-seing de siste årene. Men en un-
dersøkelse amerikanske PEW Research gjorde i 2011, forteller at kun 42 % av 18-25 
åringene anser en TV-skjerm som en nødvendighet i hjemmet. Denne utviklingen 
ligner litt forskjøvet på den utviklingen som behovet for fast-telefon viser, her er det 
kun de som er over 60-år som føler behovet for å ha en slik i hjemmet. I en annen 
undersøkelse utført av Harris Interactive Poll forteller 82 % av 18-34 åringene at de ofte 
har sett en TV-serie online før de ser den på en TV-skjerm, i tillegg oppgir kun 12 % at 
TV er en hovedaktivitet, hele 88 % surfer eller bruker mobil samtidig med TV-seingen. 
Ut i fra dette kan det være grunn til å tro at når TV-seingen har gått opp de siste årene, 
så har oppmerksomheten i mot TV-skjermen blitt markant svekket. Vi er med andre 
ord inne i en tid der økt medieinnhold har et sterkt fragmentarisk preg, der TV-innhold 
bare blir et medieflyt i et sterkere kaos av andre inntrykk. 
Film og TV-innhold som i dette kaotiske seermarkedet 
makter å vedlikeholde publikums oppmerksomhet, bør 
ha høyere verdi. Kvalitet og evnen til å fange inn seeren 
i en dramatisk fortelling eller et visuelt univers, burde 
være noe som etterspørres i et slikt marked. Kanskje 
innholdsleverandørene skulle få ekstra betalt når seerne 
ikke twitret og var på facebook samtidig?

Kampen om oppmerksomhet
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CANON EOS C300

Da gutta i Flash Studio skulle velge fi lmkamera til TV-serien 
«Oppdrag Nord-Norge» for NRK1, så ville de ha et kamera som 
kunne yte noe ekstra. Canons EOS C300 tilfredstilte
NRKs krav og det leverte bilder å være stolte over.

– Vi valgte Canon EOS C300 fordi 
S35-sensoren gir utrolig dybdeskarphet, 
redusering av rolling shutter, og ikke 
minst, på grunn av den unike lysfølsom-
heten. 

– Dette er et fullblods broadcast-kamera med 50mbit og 
422 fargesampling, forteller Sindre Kinnerød fra Flash Studio 
AS. De har produsert TV-serien om ni ekstremsportsutøvere 
på en båtreise gjennom Norges vakreste omgivelser. Flash 
Studio AS har tidligere produsert «Oppdrag Sognefjorden» med 
seertall på over en halv million.

Er du nysgjerrig på hvordan bildene fra kameraet ble, så gå
til www.monitormagasin.no/canon – her får du se 
fi lmklippene.

FULLFORMAT FILMKAMERA

ANNONSE

Sindre Kinnerød (produsent)
til venstre og Morten Vee 
(fotograf ) til høyre i Flashstudio.

FAKTA OM CANON EOS C300

Hvorfor velge Canon?
– Canon EOS C300/C300 PL har nyutviklet 
CMOS-sensor tilsvarende Super 35mm, 
med ca. 8,29 millioner e� ektive piksler 
og en pikselstørrelse som er større enn på 
konvensjonelle profesjonelle videokameraer 
sier Kinnerød. – Dette gir en større lyssam-
lende kapasitet, økt følsomhet og redusert 
støynivå. Sensoren leser Full HD (1920 x 
1080 piksler) videosignaler for hver av de 
tre RGB primærfargene, noe som nærmest 
fjerne forekomsten av moaré-mønster 
samtidig som det sikrer høy oppløsning med 
1000 horisontale TV-linjer forteller han.

Hvorfor gir dette bedre 
bildekvalitet?
– CMOS-sensoren har økt signalavlesnings-
hastighet og reduserer dermed  rullende 
lukkerskjevheter kan Kinnerød fortelle. 
– Kombinasjonen av en kraftig sensor og 
Canons avanserte DIGIC DV III bildeproses-
sor sørger dessuten for høypresisjons gam-
maprosessering og jevne fargegraderinger, 
dette var noe vi satt pris på i sene kvelds-
timer med et vell av fargerike solnedganger 
å fange inn understreker Kinnerød.

En av de situasjonene som beskriver bruken av kameraet var topptur i nordlys der vi fi lmet skikjøring kun opplyst av nordlys 
og månen, sier Kinnerød. – Fordelene med kameraet er at man får fullt utbytte av HDSLR-revolusjonen. Brukeropplevelsen 
var veldig positiv. Det er lett å sette seg inn i menyer og de fl este knapper er logisk plassert, forteller han.
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ViSlinK MantiS ”MSat” 
Advent Mantis ”MSAT” Man Portable Data Terminal er et meget 
portabelt tri-band satellitt antennesystem, spesielt designet for hurtig 
utplassering i krevende miljøer.
Med sitt integrerte og portable design trenger du mindre enn fem 
minutter fra ankomst til linken er etablert. Og, med en vekt på bare 
12,5 kg kan Advent MSAT enkelt bæres av en person.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no

nye 4K-projeKtor 
Med SRX-R515, som er spesielt ut-
viklet for små og mel-
lomstore kinolerreter, 
ønsker Sony å gjøre 
digitalkino tilgjengelig 
for alle.
I tillegg til sin over-
legne 4K-oppløs-
ning har Sonys nye 
projektor et kon-
trastforhold på over 
5000:1, og SRX-R515 
er den første kino-
projektoren som bruker 
flere høytrykkskvikksølv-
lamper. Dette gjør at også mindre kinoer får muligheten til å gi sine 
besøkende en enestående kinoopplevelse, og SRX-R515 represen-
terer dermed det neste steget i digitalkinoens utvikling.
Forgjengeren SRX-R320 har siden lanseringen i 2009 fått aner-
kjennelse fra kinoer over hele verden som følge av sine avanserte 
funksjoner og egenskaper, og som et svar på digitalkinoenes 
stadig økende krav kommer nå SRX-R515. Den bygger på sin 
forgjengers suksess og er utstyrt med den samme bransjeledende 
4K-projeksjonsteknologien, men den har også blitt enda bedre på 
pris, ytelse og funksjonalitet.
SRX-R515 leverer ekte 4K ved hjelp av et SXRD-basert 4K-panel 
og en linse av ED-glass med stor blenderåpning (F2.5) som er 
spesiallaget for4K-projeksjon. Den nye optiske motoren gir i tillegg 
et bilde med et kontrastforhold på over 5000:1 ved å ytterligere 
redusere lyslekkasje, og dette tar bildekvaliteten til et helt nytt nivå. 
SRX-R515 leverer 3D-bilder som er mer behagelige å se på enn 
bilder fra projektorer som bruker Triple Flash takket være Sonys 
doble linsesystem som projiserer bilder til både venstre og høyre 
øye samtidig – helt uten flimring.
Projektoren har også High Frame Rate-teknologi innebygd, og er 
dermed klargjort for HFR-innhold.
SXR-R515 har blitt utstyrt med egenskaper og funksjoner som ikke 
bare gjør den mer kostnadseffektiv, men også enklere å bruke – som 
for eksempel høytrykkskvikksølvlamper.
Sonys nye projektor er 30 prosent mindre enn forgjengeren SRX-
R320, noe som gjør den enklere å installere og frigjør plass i mindre 
lokaler. Det vaskbare filteret reduserer også driftskostnadene.
SRX-R515 leveres med integrert Media Block og medieserver, noe 
som gjør at man raskt kan laste inn og overføre innhold, slik at det blir 
enkelt for kinosjefer å sette opp et fleksibelt kinoprogram. Ved hjelp 
av det 15 tommer store kontrollpanelet med grafisk brukergrensesnitt 
og et nettbrett til fjernstyring blir det enda enklere å drifte kinoen.
I februar 2013 kommer Sony også til å lansere TMS Lite, som er den 
nye og rimeligere varianten av Theatre Management System og lar 
brukere administrere og kontrollere opptil fem skjermer.

Pris: Kontakt leverandør.

Distributør: Sony Norge, www.sony.no

teleCaSt fibeR CobRa 2Dt
Cobra 2DT er et nytt triax-til-fiber signal overføringssystem, som 
kan brukes med både installert og utrullet fiberkabel. For brukere av 
Sony HXC-100K og HSC-300K kameraer er Cobra 2DT markedets 
beste langdistanse-link mellom kamera og CCU.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no



CleaR-CoM V-SeRieS RotaRy 
bruKerpaneler for eclipse

Med de nye brukerpanelene i V-Serien fra Clear-Com kan du justere 
lydnivåer med skrupot uavhengig mellom lydkilder – inkludert ek-
sterne linjer, party lines, og interkom fra både lokale og fjerntliggende 
brukerpaneler. De nye panelene støtter også hurtigere og enklere 
lydmiksing for IFB, som tillater en mer effektiv arbeidsflyt i produksjon 
og kringkasting.

Pris: Kontakt distributør.

Distributør: Danmon Norge, www.danmon.no

SaMSon auRo 
Auro serien er aktive 2-veis høyttalere på 8”, 10”, 12” og 15” med en 
lett klasse D-forsterker. De har Mic / Line-inngang med volumkontroll 
med peak-indikator, D412 og D415 har også 2-bånds EQ. Høyttalerne 
har en standard 35 mm stativkopp i bunnen men kan også brukes 
liggende som monitor i to forskjellige vinkler.
Auro D1800 er en 18” aktiv subwoofer. Forsterkeren har en uteffekt på 
500W RMS og 1000W peak. En LED som viser strøm, audiosignal og 
peak gir konstant overvåking av forsterkeren. Den har også en bryter 
for invertert eller normal fase slik at du kan sikre at subwooferen er i 
fase med resten av din PA. Auro D1800 er lagd av massiv 3/4” plywood 
med en profesjonell strukturert overflate.

Veiledende pris: 

SAMSON AURO-D208: 1695,-

SAMSON AURO-D210: 2475,-

SAMSON AURO-D1800: 7195,-

Distributør: XL-Audio, www.emnordic.no

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Kino Flo Diva-Lite 400.

TV og foto belysning

KinoFlo 4ft. 4 Bank

“Flourocent” 
 lys

• Lav vekt: 5,9 kg
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch  
 55w rør

• 2900, 3200 eller 5500 K
• Ultrakompakt: 15cm
• Trinnløs dimming
• Flicker-free

• Forbruk: 300w, lysutbytte: 
 1000w softlight
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch 
 75w rør
• 2900, 3200 eller 5500 K

• Effektrør kan leveres 
 i flere farger
• Safetycoated rør  
• Step dimming
• DMX
• Flicker-free
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MediArena ble lansert i slutten av 2010, og er et tre-
årig prosjekt som har som overordnet mål å bidra 
til at Bergen ”i enda større grad skal bli et nasjonalt 
ledende og internasjonalt høyt anerkjent miljø for 

utvikling av innovative løsninger for produksjon og formidling 
av digitalt innhold”. 

I våres offentliggjorde MediArena planene om en medieklynge 
som skal være en sentral brikke i å nå disse målene. 

– Jeg håper at dette samarbeidet kan være med på å slippe til 
flere unge krefter i bransjen, sier Christer Larsen (24), regissør 
i Flimmer Media

Planene for medieklyngen er at fem av byens største medie-
aktører, TV2, NRK Hordaland, Bergens Tidende, Bergensavisen 
og Vizrt, samt medieutdanningen på Universitetet i Bergen (UiB), 
skal samlokaliseres. Dette skaper en arena for samarbeid og 
utveksling av ressurser. Gjennom å plassere bransjen og stu-
denter på mediefag under samme tak, er planen at veien fra 
studier til yrkesliv skal bli kortere enn i dag. 

Viktig med allsidighet
Christer Larsen har selv en bachelor i film- og TV-produksjon 
fra UiB. Han tror mange synes overgangen fra studier til jobb i 

media er veldig vanskelig:
– Når man først kommer innenfor i bransjen er veien kort. 

Problemet er bare at det å få den berømte foten innenfor er 
utrolig vanskelig for nyutdannede.

Larsen peker på at allsidighet er viktig. 
– Det er en fordel å beherske mange felt innenfor film- og 

TV-produksjon, og spesielt å være teknisk allsidig. Hvis man 
har mulighet til å gjøre alt fra fargekorrigering til regi åpner det 
seg flere muligheter.

Etter studiene prøvde Christer Larsen å livnære seg på å 
jobbe frilans et års tid, før han fikk fast jobb i Flimmer. Det viste 
seg å være vanskelig å kombinere en frilanstilværelse med å 
være bosatt i Bergen. 

Når man er nyutdannet og ikke har et stort nettverk, blir det 
utfordrende. Når man i tillegg bor i Bergen og ikke Oslo er det 
vanskelig å gå i pluss! Det snakkes mye i bransjen om at det er 
viktig å holde de nyutdannede i Bergen, men jeg har ikke merket 
så mye til tiltak som er gjort for å gjennomføre dette i praksis. 

youtube-suksess
At Christer Larsen fikk seg fast jobb fortere enn de fleste nyut-
dannede studenter har ikke med flaks å gjøre. Sammen med 

Mediebransjen i Bergen samler krefter og vil styrke kontakten mellom utdanning og 
bransje. Ambisjonen er at vestlandshovedstaden skal kunne tilby Norges beste medie-
utdanning.

Christer Larsen fra Grimstad har hatt 
stor suksess med sin Youtube-kanal 
PistolShrimps, og jobber i dag som 
regissør i Flimmer Media



    

 

Samlokalisering gir løft mEDIARENA

medstudent Stian Hafstad opprettet han i 2008 Youtube-kanalen 
PistolShrimps der de jevnt og trutt har publisert parodier på kjente 
filmer. Størst suksess har de hatt med ”Titanic SUPER 3D”, som ble 
publisert i starten av april. I skrivende stund har denne filmen over 
16 millioner visninger. Til sammenligning har den offisielle traileren 
til Titanic 3D 2 milioner visninger. 

Det er også snakk om at Larsen og Hafstad sin versjon skal være 
en del av ekstramaterialet når Titanic kommer i ny utgave på bluray. 

Vi opprettet PistolShrimps fordi vi hadde veldig lyst til å lage mer 
film og syntes det var utrolig gøy. Samtidig tenkte vi at det ikke kunne 
skade for framtidige jobbmuligheter å ha mange produksjoner og 
ulike erfaringer å vise til, og vi hadde kanskje et håp om at det kunne 
lønne seg i lengden. Vi har prøvd så godt vi kan å publisere filmer 
ofte for å holde på følgere, men at vi skulle få så mange visninger 
på en av filmene våre er over all forventning! Jeg tror nok ikke jeg 
hadde fått mulighet til å jobbe som regissør i dag hvis det ikke hadde 
vært for PistolShrimps.

praksis skaper nettverk
MediArena holdt i våres et frokostmøte med tittelen ”Mediebydelen 
– fra visjon til virkelighet” der planene om samlokalisering ble of-
fentliggjort og debattert. Prosjektleder i TV2, Svein Ove Søreide, 
pekte der på at kompetanseutvikling og samarbeid med forskning 

og utdanning er svært viktig for at prosjektet skal lykkes med å skape 
et attraktivt mediemiljø i Bergen.

Christer Larsen er selv veldig fornøyd med studiene sine ved UiB, 
men tror det hadde vært en fordel for mange med mer praksis og 
kontakt med bransjen.

Jeg er glad jeg har en akademisk bakgrunn, og har fått mange 
nyttige perspektiver gjennom det, men jeg tror også at mange synes 
det blir litt vel mye teori. Praksis og samarbeid med mediebransjen 
i Bergen hadde kanskje åpnet flere dører for studentene, samtidig 
som bransjen selv kunne fått mer innsikt i hvilke talenter som faktisk 
finnes i deres egen by. 

Han tror at samlokaliseringsprosjektet til MediArena kan være veldig 
positivt for begge parter.

Utviklingen i denne bransjen skjer fort. Unge, nyutdannede kan 
være med på å modernisere og tenke nytt, sånn at man holder tritt 
med denne utviklingen. Det er en veldig bra utvikling når bransje og 
universitetet jobber for å trekke i samme retning! 

Samtidig håper Larsen at flere og mindre produksjonsselskaper 
blir inkludert.

Det er ikke alle som har lyst til å jobbe i de store mediebedriftene 
som TV2 og NRK, mange vil jobbe innenfor sjangre som dokumentar 
og fiksjon i mindre produksjonsselskaper, så jeg håper at samlokali-
seringsprosjektet vil være positivt for disse også. n

MeDiaRena
MediArena AS er heleid av Stiftelsen Bergen Media By, og inngår i 

det nasjonale Arenaprogrammet som eies av SIVA, Innovasjon Norge 

og Norges forskningsråd.

Modellene for prosjektet er delvis inspirert av MediaCityUK i 

Manchester, et samarbeid mellom BBC, ITV, Coronation Street, SIS 

og University of Salford.

MediArena vil styrke nettverkene i medieaktørene i Bergen og 

gjennom dette øke samarbeid om innovasjon, produktutvikling og 

profilering. Prosjektet er foreløpig ingen medlemsorganisasjon og 

åpner for at alle som er interesserte kan involvere seg i form av møte- 

og prosjektdeltakelse.

Ingen endelige beslutninger er i skrivende stund tatt angående 

samlokaliseringen mellom byens største mediaktører og Universi-

tetet i Bergen.

DnB-bygget i Bergen sentrum 
er Bergens tredje høyeste 
bygning, og er et av 
alternativene til å huse 
den planlagte 
medeklyngen

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

.no
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Det er underlige tider. I nesten et tiår har det meste av film- og TV-
produksjon blitt gjort med Avid Media Composer eller Final Cut Pro, 
mens Adobe Premiere Pro har stått i bakgrunnen. Final Cut fikk sitt 
gjennombrudd fordi man fikk mye for pengene, men forskjellene 
mellom Final Cut og Avid jevnet seg med tiden ut. DV kom og gikk 
i takt med de mindre Xpress-programmenes livsgrunnlag. Idag er 
multikompatibilitet for filformater en forutsetning for alle redigerings-
programmer. Nylig gjennomførte Apple en massiv oppdatering av 
Final Cut. De moderniserte hele kodebasen, endret grensesnittet og 
senket prisen til under halvparten. Den umiddelbare re reaksjonen 

var stående applaus, men begeistringen gikk raskt over i forvirring. 
Jeg var først blant tilhengerne, men forsto raskt at nye FCP X ikke 
på langt nær lever opp til de eksisterende brukernes yrkesmessige 
behov. Apple pumper nå ut oppdateringer og driver brannslukking 
i rekordfart, men redigererne rynker likevel på nesen. Hva skal 
man gjøre nå? Beholde den gamle 7-versjonen, kjøpe den nye 
og håpe at den bedrer seg eller emigrere til en av konkurrentene? 
Spørsmålet er dagsaktuelt for tusenvis av filmskapere, skoler og 
firmaer der ute. Monitor setter de store redigeringssystemene 
under lupen, og spør: Hvilket system egner seg best – for hvem?

Årets viktigste test!

Folk klør seg i hodet. Apple tegnet et nytt 
kart da de slapp nye FCP X, og nå lurer 
film- og TV-bransjen over hele verden på 
hva som vil bli neste skritt. Hvor går veien 
nå? Den siste tidens programoppdateringer 
har ført til massiv flukt over systemgren-
sene. Konkurrentene gnir seg i hendene, 
og pålegger programmererne sine doble 
skift for å optimalisere sine produkter så fort 
som mulig. Vi har også dem som mener at 
nye Final Cut er et fantastisk program. Hva 
stemmer? Monitors reporter Jonatan Kruse 
har tatt plass ved redigeringsskjermen for 
å gi oss svarene.

final cut pro X
Apple har vært ute i hardt vær etter den katastrofale lanseringen 
av Final Cut Pro X for snart ett år siden. Noen beklagelser har de 
egentlig ikke kommet med. Derimot har de kommet med mange 
ambisiøse forklaringer på nettet, programoppdateringer hvor de 
har flikket og tettet hull. Undertegnede har hatt programmet på 
datamaskinen siden det ble sluppet, og har rukket å lage flere 
kringkastede programmer med det. Nå er det på tide med en ny-
ansert vurdering av programmets prestasjoner i bruk. Vi kommer 
imidlertid ikke utenom historien om FCP X, men programmets 
utilstrekkelighet har ført med seg rykter og usikkerhet, noe som 
vil få større plass i historiebøkene enn programmet selv. Men 
først: noen ord om grensesnittet.

Dét som i noen korte dager ble kalt et paradigmeskifte i re-
digeringsverdenen startet med FCP Xs nye redigeringslogikk. 
Mediehåndteringen ble i stor grad tatt hånd om av programmet 
selv, og klippene ble sortert etter hendelser og dato i stedet for 
etter prosjekt. Du kan jobbe med en rekke formater fra start, 

selv om disse kodes om til for eksempel Apple ProRes HQ 422 i 
bakgrunnen. Tanken er at du som bruker ikke skal måtte bekymre 
deg om hvilke formater du jobber med, eller hvor de ligger. Stik-
kord og autofunksjoner som tagging av synk- og toskudd gjør 
det lettere for brukeren å finne klipp som hører til et prosjekt. 
Bildebiblioteket vil jo vokse i takt med antall produksjoner, og 
med det øker behovet for søkefunksjoner.

Vieweren er fjernet. I stedet setter man inn- og utpunkt direkte 
fra biblioteket, og deretter velger man klipp til programmets sto-
ryline. Det klassiske to- eller treskjermsoppsettet (timeline/viewer 
og bildearkiv eller timeline/viewer og bildearkiv og pikselmappet 
monitor) er erstattet av en enskjermsinnstilling som skal passe 
bedre til iMac-ens fantastiske 27 tommer. Videre heter tidslinjen 
nå ”storyline”. Den er både magnetisk og intelligent, og er ikke 
av samme multikanals type som vi er vant til. I stedet håndteres 
kanalfunksjonaliteten av såkalte Roles, en databasefunksjon der 
hvert klipp tagges og kan skrus av og på etter behov. Mye av 
effekt- og lydarbeidet håndteres nå direkte fra storylinen, som 
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Final Cut Pro X. Oversiktlig og pent! FCP X sender både Pre-
miere og Avid tilbake til steinalderen – når det gjelder utseende.

ADObE PREmIERE PRO Cs6, FINAL CUT PRO X, AvID 6.0Årets viktigste test!

Monitor har gjort en grundig test av de tre vanligste 
programmene som brukes i profesjonell film- og TV-
redigering. Mot slutten skriver vi også om to hvasse 
alternativer som er mindre vanlige i Skandinavia. Vi har 
prøvekjørt de tre store og lest oss opp om de mindre, 
intervjuet brukere og dessuten konsultert produktstøtte 
og produktspesialister. Formålet er å analysere og 
kartlegge de ulike programmenes funksjoner og bruk-

smuligheter for å kunne gi en vurdering; ikke av hvilket 
som er best, men av hvilket som fungerer best for de 
ulike bruksområdene.

Resultatet er svært opplysende. Vi vil imidlertid påpeke 
at det til syvende og sist er din egen smak, økonomi 
og erfaring, samt hva du bruker programmet til, som 
bestemmer hva som er det beste programmet for deg. 
God lesning!

ÅRETS STORE TEST AV DE STORE PROFESJONELLE REDIGERINGSPROGRAMMENE!

også har intrikate og fiffige funksjoner for sammenslåing av bilde- og 
lydkanaler. Det er praktisk, siden det blir stadig mer utfordrende å 
sykronisere og holde oversikt når mengden av klipp og kanaler på 
en tidslinje øker.

Effekthåndtering med keyframes gjøres også fra tidslinjen. Dette 
er et løft sammenlignet med den tidligere løsningen, og gir mulighet 
for å bruke myke S-kurver og automatiserte inn- og uttoninger. Et 
effektvindu gir god oversikt over effekter og overganger, mens et 
informasjonvindu fungerer som inngangsdør til mer avanserte inn-
stillinger og justeringer for lyd og video. På rekken av knapper, hvor 
utviklerne har gjort en skikkelig oppryddning, finner man kommandoer 
for å få tilgang til nøkkelord, mediebibliotek og andre funksjoner. 

På klassisk Apple-vis er grensesnittet fullpakket med animasjoner 
og grafiske ikoner; å stille inn FCP X er som å spise bringebærdrops. 
Det er søtt, snilt og trygt. Kort sagt er grensesnittet både lekkert og 
helhetlig. Det får Avid til å se ut som en steinalderlevning, og slår 
Premiere i enhver skjønnhetskonkurranse – med god margin. I mange 
tilfeller er programmet også mer funksjonelt. Dessverre er det ikke 

så mye annet godt å si om FCP X.

arbeidsmetodikk og funksjonalitet
Å vurdere FCP X innebærer å sette programmets funksjonalitet og 
løsninger opp mot andre konkurrenter. Dette er en forholdsvis enkel 
oppgave som kan gjøres med penn, papir og noen stjerner, haker 
og spørsmålstegn i margen. Men det innebærer også å vurdere en 
helt ny arbeidmetodikk for redigering; en metode Apple åpenbart 
foretrekker fremfor den gamle, velprøvde metodikken det tar årevis 
å lære og bli rask til å bruke. 

Problemet er at programmet gir et forvirrende helhetsinntrykk. På 
den ene siden har ingeniørene fullført sitt oppdrag med flagget til 
topps. Med unntak av stadige krasj, føles kildekoden som en nyoljet 
racersykkel og deler av grensenittet er helt glitrende. På den andre 
siden har Apple misforstått redigeringsyrkets arbeidslogikk fullstendig. 
Funksjonene er høvlet vekk i tykke skiver, og etterpå har man pumpet 
ut work-arounds og quickfixes via oppdateringer for å komme seg ut 
av knipen. Enkelte sier at programmet har blitt plukket fra hverandre 

Premiere Pro 6. Programmet har fått en ny drakt – men dreier 
det seg om oppfriskning, profesjonalisering eller Avid-plagiat?

Avid 6.0. Det er ingen Trabant. Ingen screenshot fra 1993. Det er et av de kraftigste grensesnit-
tene du kan forestille deg, og starten på en kjærlighetshistorie – med høy inngangsterskel. 
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til et ugjenkjennelig ”iMovie Pro”, men det stemmer ikke helt. 
Fra versjon 10.0.4 er programmet modent for bruk i noen typer 
enklere produksjon. Testens har imidlertid tatt utgangspunkt av 
en redigerer som helt eller delvis forsørger seg av selvstendige 
oppdrag, og dét er grunnen til at anmeldelsen nærmest blir en 
oppramsing av programmets feil og mangler. 

Hasardiøs åpning av filer
Final Cut Pro X ble lansert med tre store mangler som fikk redi-
gererne til å rase og nettdebattene til å koke over. For det første, 
kunne ikke programmet åpne gamle Final Cut-dokumenter. 
Frilans-redigerernes bekymring for arkivene sine var absolutt 
ingenting i forhold til sjefene i produksjonsselskapenes frykt når 
de plutselig risikerte verdifullt arkivmateriale kunne bli ubrukelig 
over natten. Problemet er delvis løst med et tilleggsprogram som 
visstnok virker når det selv har lyst. For det andre, kunne ikke FCP 
X kommunisere med ekstern maskinvare – i det hele tatt. Ville 
man for eksempel kommunisere med en HDCAM-båndspiller 
eller jobbe mot pikselmappet monitor, sto man på bar bakke. Ikke 
noe stort problem for hobbyentusiasten, men for en profesjonell 
redigerer tilsvarer det å kutte kontakten mellom skriver, skjerm 
og Photoshop. Problemet er delvis utbedret med oppdateringer, 

og når vi tester monitorfunksjonen med både gamle og nye 
Black Magic-kort, fungerer det utmerket. Loggfunksjoner og 
edit-to-tape er imidlertid overlatt til tredjepartsprogram. Apples 
forklaring på dette, er ganske enkelt at båndspillerne har utspilt 
sin rolle. Det var heller ikke mulig å lenke opp igjen klipp som 
hadde gått tapt. Dermed ble det umulig å ta med harddisken 
hjem og enda verre: gjenopprette fra råmateriale hvis uhellet er 
ute. Det siste punktet er delvis utbedret, men en god stund var 
det livsfarlig å bruke programmet.

Det første du gjør er å åpne prosjektet ditt og begynne å jobbe 
med det. Programmet mangler lagringsfunksjon, og prosjektfi-
lene er skjulte, selv om de er søkbare i systemet. I stedet byr 
FCP X på en pen og oversiktlig prosjektveiviser når du åpner 
programmet. Perfekt og elegant for den som jobber med ti eller 
tjue prosjekter på et år – men yrkesfolk kan pløye seg gjennom 
flere hundre! Dessuten kan jeg ikke være alene om å gjøre 
småprosjekter av typen ”åpne masteren, klipp på midten og 
send todelt til kunden” til stadighet, noe som får veiviseren til å 
eksplodere. Du laster inn filmklippene i biblioteket, skriver inn 
stikkord og beskrivelser, og så er du klar til å klippe. Enkelt og gøy!

Programmet kan håndtere mange filformater direkte, selv om 
filene kodes om til mer det lettarbeidede, middelmådige Apple 
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Årets viktigste test!

Når katten er borte danser musene på 
bordet … La aldri FCP X være alene hvis 
du vil ha kontroll over harddisken din. 

Klokkeren filhåndtering hvis du lager et titalls filmer i året. Men med tre nye vers-
joner om dagen, blir det smekkfullt!

Det er vanskelig å la være å banne 
over innstillingsvinduet. Sammen-
ligne dette med Avids …

Effektbiblioteket – rent og pent!
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Det lille funksjonsvinduet kan erstatte 
99,9 % av programmet Color, sier Apple. 
Mildt sagt tvilsomt.

ProRes i bakgrunnen. Bakgrunnsrendringen fungerer i teorien, men 
ikke i praksis. Selv om jeg har den raskeste iMacen med maksimalt 
minne, vil ikke programmet spille av filene mine uten å hakke. Uansett 
rendringsstatus.

Vakkert ytre
Tid for klipping! Jeg bruker en skarp, men ganske lettklippet reklam-
efilm som testmateriale og begynner å jobbe mot storyline. Jeg savner 
raskt vieweren, der man hadde stålkontroll over inn- og utpunktene. 
Tidslinjen er magnetisk, og det er fascinerende når klipp 2 automatisk 
fester seg til klipp 1 uansett hvor på tidslinjen man plasserer det. Denne 
funksjonen er det mange som vil like! Her kan programmet både få 
tilhengere og motstandere. Selv synes jeg den myke håndteringen er 
tiltalende. Godfølelsen avtar imidlertid når jeg prøver å legge payoffen 
nøyaktig på tidskode 25:12, slik vi har blitt enige med kunden om. De 
viktige sekundene med logg og rulletekst lager rot i den magnetiske 
tidslinjen, og jeg må finne en ny fremgangsmåte. Når klippene er vel 
plassert på tidlinjen, fungerer verktøyet dog nesten latterlig godt. Det 
har aldri vært så enkelt å trekke ruter til og fra hverandre før, og jeg 
tester effekter og overganger bare fordi det er så lystbetont. Men – 
en overgangseffekt nekter å gå fra seks ruter ned til fire!? Og verre: 
Inn- og utpunktene for klippene jeg ikke bruker slettes i biblioteket. 

Dette er virkelig ille! Sammenligner jeg tre tagninger med hverandre, 
må jeg lete frem riktig innpunkt hver eneste gang. 

Viewer – et tegn på retrett? 
Det er allerede oppsummeringstid, og jeg har ikke ubegrenset plass 
til rådighet. Vanligvis kommer bedømmelsen etter presentation, 
analyse og oppsummering. Her løper den som en livsnerve gjennom 
hele teksten. I et tiår har Apple vervet tusener av yrkesredigerere 
som har investert tid og penger i verktøyet. Vi ser arbeidene deres 
på kino, TV og nettet. Svakhetene i nye FCP X er så omfattende og 
åpenbare at de ikke kan tolkes som annet enn en demontering av 
disse menneskenes arbeidsverktøy og tillit. Jeg kunne fylt hele neste 
side med feilslåtte tanker og utelatte funksjoner! Programmet kan 
nok finne millioner av lykkelige brukere der ute, men den samlede 
bedømmelsen er ikke til programmets fordel. Det skal sies at Apple 
ser ut til å bruke den utmerkede kodebasen som ligger i bunnen til å 
lage et grensesnitt som kan fungere til slutt. I tillegg inneholder en 
av de siste oppdateringene en viewer, noe som kan tyde på Apple 
prøver å skru tiden tilbake. Men det skal også sies at det virker som 
om Apples tid som innovatør og trendsetter har utspilt sin rolle. I så 
fall vil programmet bli husket som fiaskoen som forutsa utforbakken, 
og det er kanskje det viktigste som er å si om FCP X. 

ADObE PREmIERE PRO Cs6, FINAL CUT PRO X, AvID 6.0Årets viktigste test!

Noter deg inn- og utpunkt. Programmet gjør det nemlig ikke 
for deg. Når du søker opp klippet senere, må du lete fram 
inn- og utpunkt på nytt.

Trimfunksjonen, her med en dissolve, er helt topp!

Harddiskkrasj – 25 minutter film og 1600 klipp 
senere. Du blir nødt til å lenke opp filene igjen fra sik-
kerhetskopi. Er dette et verktøy du vil sette din lit til?
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aDobe premiere pro cs6
Vi kan starte med å forestille oss fem sure, strenge og hardbar-
kede redigerere i forskjellig alder og av begge kjønn. La oss kalle 
dem A-laget. A-laget ser livet i ruter, dagen i arbeidstimer og 
klipper en tradisjonell nyhetsreportasje på under 45 sekunder. 
De setter I for innpunkt når de våkner og 0 for utpunkt når de 
sovner, og er det en dårlig dag blir det X – og da forstår vel 
målgruppen hva jeg mener. Zapp.

Men mens Apple glatt har oversett A-laget og skjøvet dem ut i 
periferien, har Adobe gitt dem Final Say. Premiere Pro er verken 
noe ingeniørmessig mesterverk eller en hyllest til estetikerne 
og de metodemessige nytenkerne. Det er et produkt av og for 
A-laget, og levner absolutt ingen tvil om hvor skapet skal stå. 

Kontroll, kontroll, vidunderlige kontroll!
Premiere Pro åpenbarer seg med en tradisjonell, stor viewer, 
opptaker, tidslinje, bibliotek og medieleser (media browser). Til 
forskjell fra både Avid og Final Cut, som er ganske nøye på å ha 
kontroll på kildematerialets egenskaper og gjerne rendrer til eget 
motormateriale, virker det som Premiere blåser i hva du laster inn 
i biblioteket så lenge kodeken er kan leses. Jeg blander forma-
tene vilt i testsekvensen min, men det kan vi komme tilbake til. 
Grafikken er enkel og sparsommelig utformet: Den nye versjonen 
er tydelig, usminket og Avid-inspirert med korte knapperader, 
kanalbasert tidslinje med video- og audiovelgere samt en korrekt 

og tungtfordøyelig grafisk stil. A-laget har gitt pynteavdelingen 
sparken. Dette er kort og godt redigeringsvennlig. Jeg kommer 
raskt inn i bildenes verden med den funksjonaliteten som trengs 
– uten å bekymre meg for grensesnittet.

Adobe lister selv opp det grafiske grensesnittet, de nye trim-
funksjonene og 64-bitsoptimaliseringen av kildekoden som de 
største forbedringene med Premiere Pro CS6. Tar vi det i tur og 
orden, er grensesnittet først vanskelig å vurdere. Jeg merker 
meg at det er gjort endringer i knapperadene, Avid-inspirert 
kanalvalg-struktur på tidslinjen og ryddigere bibliotek, men det 
er alt jeg finner. Til å begynne med. Det er først når jeg bretter 
opp ermene og setter i gang for alvor at jeg merker at mye av 
irritasjonen over småting fra forrige versjon har forsvunnet. Det 
går betydelig fortere å finne klippepunktene, og grensesnittet 
er nå merkbart mindre i veien for bildefortellingen. Forklaringen 
ligger i detaljene; forklaringen ligger hos A-laget. 

For første gang hopper jeg raskt til vieweren, finner frem til 
perfekt innpunkt, ned på tidslinjen med V-knappen (programmet 
har forhåndsinnstillinger for Avid, FCP 7 og Premiere-brukere) 
og til biblioteket for å lete videre. Følelsen av presisjon som jeg 
før har savnet, finner jeg nå både i responsen fra programmet 
og representasjonen i grensesnittet. For eksempel vises min 
markering tydelig, men ikke overtydelig, i vieweren, og hvis jeg 
vil kutte to ruter fra inn-markeringen, skjer det i perfekt symbiose 
med programmet. Informasjonen som ligger i grensenittet er 
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Årets viktigste test!

Tydelige røde markeringer og roll-edit i Premiere? Har Avid vært innom? 
Niks, men det har Adobes A-lag av gretne, men ultraproffesjonelle redi-
gerere.

Tydelig inn- og ut-markering, ryddigere grensesnitt og Avid-knapper. 

Hvorfor har ingen kommet 
på dette før? Et Adjustment 
Layer for dedikert etter-
håndtering, i stedet for å 
slenge det rett på klippet! 
(Vi kom på det i 1976, 
svarer Avid; men vi kaller 
det Filler …)

Programmets Title-verktøy. Føles helt greit, men mange vil nok velge 
Photoshop til denne jobben. 
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tilstrekkelig og overskuelig, men ikke avskrekkende. Rengjørings-
patruljen har vært innom, med stålkontroll over hvilken informasjon 
som er viktig og hvilken som er forvirrende.

Blant detaljene, kan det nevnes at Overwrite og Splice in har fått 
egne knapper, at lydnivåmåleren er kraftig forbedret og dessuten 
kan legges horisontalt for maksimal tydelighet, og at ikonene på 
tidslinjen er forstørrede og tydeliggjort, slik at man ser hva man 
driver med. Trimfunksjonen er en del av grensesnittet, og nå be-
gynner vi for alvor å merke A-lagets innflytelse! Verktøyet taler til 
meg fra tidslinjen. Det har gått fra å være små, utilgjengelige prikker 
til å være presisjonsinstrumenter som snakker redigererens språk. 
Trimverktøyet gir meg gult ripple- og rødt roll-alternativ. Jeg trykker 
–15 på det lille tastaturet, og tidslinjen svarer med like mange ruter. 
Opptaksvinduet følger med, og viser for første gang i Premieres his-
torie et vanlig klipp med tidskoder som jeg opplever å ha kontroll på!

bedre flyt med 64 bits
A-laget har styrt Adobe-ingeniørene med jernhånd, men selv irritable 
redigerere trenger nattesøvn. Om nettene har rakkerungene kodet 
en mediehåndtering som, til forskjell fra både FCP X og Avid, ikke 
rendrer om til sin egen kodek, men i stedet kjører native med det 
som serveres. Kommer du med Apple ProRes fra felt, kjøres det rett 
inn i programmet, og likeså hvis du kjører H.264 eller noe annet. 
Fordelen er fleksibilitet. Programmet er altetende, og tidslinjen en 
blanding av tall og bilder som programmet påstår å beherske.

Det går imidlertid på bekostning av stabiliteten. Å få flytende H.264 
i HD-format krever langt mer beregningskraft enn et redigerings-
vennlig format. Adobe velger altså å presse prosessorpedalen til 
bunns, uten at redigereren merker det. Både minne, prosessorkraft 
og eventuelt grafikkort tas til hjelp – Premiere er vanvittig avhengig 
av aksellerasjon! Her må A-laget holde øynene åpne og kritikere 
må si i fra. Hakking og forsinkelser i ytelsen er nemlig livsfarlig i 
et program der redigereren må kunne stole på at materialet flyter 
godt. Det er bare dét, at det fungerer! Samme prosjekter som har 
vært problematiske i tidligere versjoner av Premiere flyter uten 
problemer, og til tross for timer i H.264, plages jeg verken av lagg 
eller ytelsesproblemer. Testmaskin A (iMac I7) er superrask, men 
uaksellerert, maskin B (MacPro 2 x 2,8) har Blackmagic-kort. Begge 
fungerer smertefritt i testen. Og med det faller et av hovedargumen-
tene mot Premiere bort. 

Vellykket integrasjon
Premiere vil først og fremst lokke til seg brukere som er vant til å 
bruke Adobe-suiten og kan dra nytte av aksellerasjonen. Mange av 
Final Cut-brukerne vil nok finne veien hit, selv om de fleste vil velge 
Avid. Allerede nå inntar Premiere en god andreplass på program-
menes seierspall. Fremtiden ser lys ut: Premiere Pro har blitt et 
redigeringsprogram å regne med. Final Cut Pro har mistet grepet. 
Det burde sette listen ganske høyt når vi fortsetter videre til testens 
tredje og siste program. 

ADObE PREmIERE PRO Cs6, FINAL CUT PRO X, AvID 6.0Årets viktigste test!

Det går unna! Jeg rekker knapt å 
finne fram fotoverktøyet før det er 
over. Koden har blitt bedre siden sist! 

Og hvorfor er dette vinduet så 
viktig? Fordi kanalvegleren er en 
forutsetning for et ordentlig raskt, 
hurtigkommandobasert grense-
snitt. Og nå sitter det. 

Oi sann! Der var vi visst i After Effects, som 
ikke skulle anmeldes, men integreringen 
var så enkel at jeg bare havnet her.

Joda, du kan ha innstillingsfest her også. Men programmet 
kan ikke skilte med samme tilpasningsmuligheter som Avid. 
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aViD meDia composer 6.0
”Frykt ikke!”, messer Avids markedsføringsavdeling i bibelsk 
ånd. De seksti første minuttene i selskap med programmet er 
en skrekkopplevelse. Du skal straks få vite hvorfor. Vi begynner 
med å laste klippene inn i bildearkivet, noe som tar en evighet 
fordi jeg har valgt bort snarveien: å kjøre H.264-en rett inn via 
AMA. I stedet følger jeg anbefalingene jeg har fått og render om 
til DNxHD-format. Et kvarter senere er jeg klippeklar, filmfilene 
ligger i testmappen og grensesnittet er innstilt for grunnklipping. In 
i vieweren, play – umiddelbar respons, og klippet spilles av uten 
tilløp til hakk eller avbrudd. Jeg trykker på I-tasten for innpunkt 
og O for utpunkt, og prøver så å trekke klippet over på tidslinjen. 
– ”Stopp! Hva skal du nå?”, sier Avid-mannen: en innbilt, streng 
stemme som irettesetter meg når jeg gjør feil. Og det skjer ofte i 
Avids verden, særlig i de første innlæringsukene. Avid-mannen 
kjefter! Jeg gråter. Trykker lydig på V-tasten, og filmklippet hopper 
ned på tidslinjen. Sånn ja. Jeg prøvde å handle intuitivt, men fikk 
tilsnakk. ”Frykt ikke”, prøver jeg å si til meg selv. Det blir nok en 
leveranse av dette også. 

Avids grensesnitt utmerker seg virkelig for å være konserva-
tivt: lite fleksibelt i starten, med høy innlæringskurve. Fjerning 
av effekter gjøres med ”ta-bort-effekter-knappen”, Gud hjelpe 
den som prøver å markere effekten og trykke på Delete. Vil man 
skyve et klipp tjue ruter fremover, velger man det røde pilverktøyet 
som er beregnet på dette formålet. Det finnes ingen snarvei eller 
noe annet alternativ. Programmet avviker nesten fullstendig fra 
dra-og-slipp-logikken man er vant til. Avid-mannens pekefinger 
er lang som et vondt år, og han tar aldri ferie. Fremsiden av 
medaljen er at grensesnittet er uendelig raskt og gjennomtenkt, 

og det er nærmest umulig å bygge opp tidslinjen feil. Programmet 
er konstruert som en rallybil uten festlige funksjoner og staffasje, 
og med en effektiv og glassklar funksjonalitet som med tiden går 
over i forelskelse. Etter tre dagers øvelse i hurtigkommandoer og 
trimmingsverktøy opplever jeg for første gang at jeg utelukkende 
redigerer ved hjelp av tastaturet – med en lyst og et temp jeg 
aldri før har vært i nærheten av. Jo dypere man kommer inn i 
redigeringen, jo mer går Avid-mannens premenstruelle oppførsel 
over i forståelse og god pedagogikk. Dette er godt gjennomtenkt! 
Og de har gjort det for å lette arbeidet for meg!

innstillingenes mester
Avid Media Composer er oppbygd som en standardmodell med 
tidslinje, viewer, opptaker og mappebasert bibliotek. Innstillings-
panelene ligger i en av mappene, og er knyttet til en brukerprofil. 
Etter et par filmer med programmet forstår man hvorfor. Gjennom 
bruk over tid utvikler man sitt eget grensesnitt, som også styrer 
arbeidstempoet. Lagres profilen på en USB-pinne, kan man ta 
med seg frilanskvalitetene sine inn i TV-selskapene. Grense-
snittet kan skreddersys til fingerspissene. For eksempel kan du 
velge mellom Duration, formatvisning eller HD/SD-indikator på 
klippene i tidslinjen. Her finnes det innstillinger for alt, bokstavelig 
talt; som hvor mange frames av lyden du vil høre når du scrubber. 
Instillingene for kommunikasjon med annen maskinvare er nær-
mest ingeniørmessige, og mulighetene for å samarbeide med 
andre klippere, lydleggere og postprodusenter er fenomenale.

Detaljrikheten går igjen i hverdagsfunksjonaliteten. Legger 
du en Dissolve, spør programmet umiddelbart om hvor mange 
ruter du vil bruke og hvordan du vil knytte den til klippet – som 
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Årets viktigste test!

Alt handler om Trimverktøyet. Du blir rutemaniker: ”Jeg kommer hjem om 4520 ruter, skatt.” 
Stygt som juling, men du har stålkontroll. Alt 
er basert på keyframes, og alt kan justeres.

Det er mulig noen har spurt seg om om harddisk-ikonene burde ha fått en ny utforming, men hvorfor 
endre på noe som har fungert utmerket siden 1972 … ?
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startpunkt, midtpunkt eller sluttpunkt. Top and Tail er hurtigfunks-
joner for å trimme begynnelsen og slutten av klipp – funksjonene er 
symptomatiske for brukeropplevelsen. Her har du alt en redigerer kan 
ønske seg! Den første skrekken går over i stigende nysgjerrighet. 
Hva skjer hvis jeg drar lassoen baklengs? Jo mildere Avid-mannen 
blir i sin fremtoning, jo større forståelse får man for hans kunstneriske 
storhet. I løpet av noen få dager vokser trimfunksjonen til å bli et 
presisjonsverktøy: Jeg kjenner det i fingrene når det perfekte klipp-
punktet kommer. Mediehåndteringen er strålende, tjuefem bilder 
per sekund er eksakt tjuefem og strukturer av hud forstyrres aldr av 
JPEG-bieffekter. Høyreknappens meterlange menyer blir lystbetonte 
når man blir kjent med innholdet. Programmets innlæringsterskel kan 
overskrides: Frykt ikke!

Vinner på poeng
Composeren er et vinnerprogram, og man forstår ikke hvor godt det 
faktisk er før man skyver gassen til bunns. I en større sammenheng, 
med fullt filmteam, regissør, lydlegger, effektselskap og postpro-
duksjon, lyser den ene grønne seierslampen etter den andre. En 
erfaren Avid-klipper kan justere programmet og håndtere det like 
hendig som en konsertpianist, gjøre avanserte endringer og juste-
ringer lynraskt takket være et velutviklet grensesnitt, og hele tiden 
stole på at programmet holder sin del av avtalen. Med stor presisjon 
er 1000 eksporterte ruter alltid 1000, rødt alltid rødt, og minus 2 dB 
verken mer eller mindre enn 2 dB.

Funksjoner for å skrive ut tidlinjen på papir, e-posttjeneste som 
sender beskjeder når rendringen er ferdig eller programvare (til-
leggstjeneste) som lytter av dialogen i klipp og gjør den til søkbar 
tekst, er eksempler på et grensesnitt som fortsetter å vokse der andre 

gir opp. Det faktum at programmet gjennom tidene har håndtert 
mange tusen timer med tidslinjer taler også sitt tydelige språk. Her 
hadde gamle FCP 7 åpenbare problemer med ytelsen, Premiere Pro 
mangler erfaring og nye FCP X vil aldri få oppleve en lengre tidslinje 
av sikkerhetsårsaker. 

Høy terskel
Innlæringsterskelen for Avid er høy, prisen er i saftigste laget og gren-
sesnittet er nesten provoserende konservativt. Vi snakker mørkeste 
Russland. Er man ute etter å finne minustegn, er det her man skal 
lete. Avanserte grensesnitt har en innebygd treghet: Brukerne ønsker 
bare nødvendige, langsomme forandringer og prisen blir en grafik-
kopplevelse hentet fra 90-tallet. Videre er programmet både stabilt og 
pålitelig, men det føles ikke særlig raskt sammenlignet med konkur-
renten. Det er mulig konkurrentene har hatt større budsjett og og mer 
tid til optimalisering av koden. Programmet trenger ikke å passe best 
for alle brukere. Plages man av innlæringstiden eller forskjellene fra 
andre større aktører, er kanskje Premiere eller til og med Final Cut 
å foretrekke. Jobber man bare sporadisk med programmet, risikerer 
man også å glemme mye mellom slagene. Det kan tale for å velge et 
alternativ som passer moderate brukere bedre. Står det ”redigerer” 
øverst på visittkortet, er Avid imidlertid et soleklart førstevalg. På tross 
av de kommunegrå veggene, er det himmelhøyt til taket i Avids saler. 
Mannen med varemerket vil alltid ligge et skritt foran deg i grense-
snittsutviklingen, og kollegiet er aldri mer enn en enkelt fileksport fra 
deg. For FCP-flyktningen er det bare ett råd som gjelder når logikken 
føles fremmed og håndboken tykk: Frykt ikke! Avid-mannen er med 
deg. Og følelsen du får når redigeringen flyter godt, er vanskelig å 
uttrykke med ord – selv for en innbitt FCP-tilhenger. 

ADObE PREmIERE PRO Cs6, FINAL CUT PRO X, AvID 6.0Årets viktigste test!

Nesten hele listen over prefe-
ranser. Skjermen strakk ikke 
helt til. Er du redd for nye 
funksjoner, starter du på A og 
tvinger deg fremover med to 
bokstaver i uka. 

Hvor mange ruter, hvilke kanaler, hvor, når, hva vil du ha til middag? Det stopper ikke der. Avid 
spør ganske ofte om programmet skal gjøre noe mange andre redigerere ville ønsket i samme 
situasjon – som her; å implementere samme endring på hver Dissolve hele veien gjennom.

Miksebordet kan styres fra en større utgave for å lette 
miksearbeidet. Selvfølgelig. Hvis du øker en synk med 
4 dB, blir du spurt om du vil øke alle lignende synker 
tilsvarende. Selvfølgelig. 

Det er ikke noe problem å 
koble Saab-en din til Avid. Her 

er kontrollenheten for hånd-
tering av ekstern båndspiller. 

Nam!
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KjØpsrÅD
Vi går mot en konklusjon og med alle programmene på datama-
skinen, er det ikke vanskelig å meisle ut kategorier. 

Vil du bli tatt så alvorlig som mulig som redigerer? Skal du 
samarbeide mye med andre? Prislappen betyr ikke så mye? 
Da er det Avid som gjelder. Du kan gjøre alt, det er ingen grenser 
for konfigurering, og etter et halvt år vil hjernen din tenke i Avid. 
Det kommer til å klø i fingrene etter å klippe. Du vil våkne om 
natten med hodet fullt av ideer om hvordan du raskest kutter fire 
ruter der det trengs. Prislappen for løsningen noe høy – og du 
forplikter deg også til å investerer tid, penger og kompetanse i et 
system som vil vokse med deg over tid. Fleksibiliteten er nesten 
latterlig god. Hva sier du om en innstilling som bestemmer om 
monitorfunksjonen skal følge dine kanalvalg eller ikke? Eller om 
kanal 4 skal være blå? Fokuset på hurtigkommandoer gjør deg 
rask. Jeg tror ikke det finnes noe som slår Avid i brukerhastighet 
når du først har blitt godt kjent med programmet.

Er du derimot filmskaper eller grafiker, eller sikter mot en 
skalerbar og potent kringkastningsløsning for en rimeligere 
penge? 
Da er Premiere Pro programmet for deg. Her viser Adobe både 
stil og foregangsevne. Målet er å skape et Photoshop for film – 
og det sier ikke så rent lite! Programmet mangler Avids omfang, 
men holder lenge hvis du trenger noe å vokse i. Det har et kraftig 
forbedret grensesnitt, utmerket maskinvarekompatibilitet og 
seriøs mediehåndtering. Kobler du Premiere til riktig grafikkort 
svelger programmet mange formater native, og det egner seg 
godt hvis du hele tiden har ulike medier å jobbe med. Programmet 
får også poeng for sin Photoshop-stil. Her finner du ingen streng 
Avid-mann, men snarere en mild, forståelsesfull Adobe-sirene 
som mykt hvisker at det er klart du får lov til å slette effekter 
med pennen og handle intuitivt – bare du passer arbeidet ditt. 
Integreringen med After Effects er vidunderlig, og kan for en del 
brukere være avgjørende for valg av system. Skal du lære deg 

å rotoscope en synk fra bakgrunnen med tid fra en eksisterende 
tidslinje, er det vanskelig å utkonkurrere Premiere.

Vil du ha et lekkert grensesnitt, lavere pris, men færre funks-
joner – og sverger til Mac?
Da kan FCP X være noe for deg. FCP X kjenner sine kunder 
godt, men de kommer fra en helt annen brukergruppe enn før. 
Yrkespersoner som oppgir FCP X for ett av de ovenstående, gjør 
rett. Før eller senere går FCP 7 ut på dato, og da er det greit å 
være omskolert allerede. Vi har fortsatt et lite håp om at Apple 
vil gi programmererne sine et nytt manus – kanskje bestilling på 
et Final Cut Pro, PRO – og da kan de skje ting! Kanskje de til og 
med slipper til A-laget? Det er bare en hårsbredd mellom genia-
litet og idioti, og i FCP Xs tilfelle er det avgjørende punktet den 
dype forståelsen av redigeringsprosessen. Selv om programmet 
er tvilsomt fra det profesjonelles perspektiv, behøver ikke et kjøp 
være det samme. Tvert i mot er prisen så lav at man gjerne kan 
prøve det og gjøre seg opp en mening selv. For den som ikke 
plages av de manglende funksjonene og trives med det godte-
riaktige overflaten, er opplevelsen av grensesnittet både lekrere 
og mykere enn hos konkurrentene. 

Ditt valg
Til slutt: Du blir aldri utlært i redigering. Men etter noen år når du 
et nivå der alt går ganske lett og greit, og selv litt kronglete nød-
løsninger sitter i ryggmargen. Bytter du program bør du lære deg 
alt fra bunnen av. Gå på kurs, last ned lærevideoer eller les deg 
opp på detaljene. Ingenting er så herlig som
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Årets viktigste test!

Frykt ikke! Grensesnittet innbyr ikke til intuitiv bruk, men lærer du deg én 
ting om gangen, oppdager du verktøyets potensiale. 

Lydnivåer med gummibånd. Men ikke glem å trykke på Keyframes-knappen 
først, ellers begynner Avid-mannen å kjefte!
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apple final cut pro X
pris: 2 299 kr 
(Compressor og Motion kjøpes separat)

foRDeleR
• Finnes til Mac
• Lekkert, morsomt grensesnitt!
• Multiformatsstøtte
• Prisen
• Utmerket kodebase med høy ytelse

ulemper
• Støtter ikke import av gamle FCP-dokumenter.
• Bugger og lite gjennomtenkte detaljer i grense-
snittet. Mangler viewer. Inn- og utpunkter som settes 
i biblioteket lagres ikke. Unøyaktig navigasjon i lange 
klipp i biblioteket hvis disse ligger ved siden av korte. 
• Grensesnittet kan ikke brukertilpasses.
• Svært begrenset lyssettingsfunksjon. 
• Programmet støtter ikke import- og eksport av 
eksterne båndmedier som HDCAM, XDCAMHD o.s.v. 
Programmet mangler logg-funksjoner og Edit-to-tape 
fullstendig. 
• Tidslinjen har ingen kanaler. Roles gjenskaper 
funksjonaliteten, men ikke oversikten.
• Støtter ikke eksport av OMF for ekstern lydbearbei-
ding.
• Støtter ikke EDL for ekstern bildebearbeiding.
• Lavmåls automatisert filhåndtering: Du kan for ek-
sempel ikke ta med deg prosjektfilen hjem eller sende 
den til en kollega. 
• Dårlig intern filstruktur, mangler støtte for prosjekt-
messig sortering i mapper. 
• Kanalene / tidslinjen kan ikke låses. 
• Har ikke støtte for fleksibel mediehåndtering, du 
råder ikke selv over hvor bakgrunnsfilene havner.
• Dårlig eksportfunksjon ved eksport av enkeltstående 
lyd- eller bildekanaler samt delvis eksport av tidslinje. 
• Uvisst hvordan programmet takler lengre tidslinjer. 
Bransjeerfaring mangler. 
• Programmet har ingen utførlig brukerhåndbok / 
skriftlig dokumentasjon. 

ADObE PREmIERE PRO Cs6, FINAL CUT PRO X, AvID 6.0Årets viktigste test!

aViD meDia composer
pris: ca. 25 000 kr
(Det finnes en rekke oppgraderings-
alternativer, blant annet fra Final Cut 
Pro 7 for ca. 8 000 kr.)

foRDeleR
• Finnes til Mac og PC
• Optimalt, gjennomtenkt og gjen-
nomarbeidet grensesnitt. 
• Stabil medieavspilling. 
• Grensesnittet kan skreddersys for 
brukeren.
• Grensesnittet er hurtigkommando-
basert og vanvittig raskt. 
• Bransjestandard. 
• Trimverktøyet er et presisjons-
verktøy. 
• Overlegen mediehåndtering. Du 
har lokal stålkontroll over program-
mets filer, samtidig som systemet 
kan tilpasses hundrevis av brukere, 
hvorav mange fjernbrukere. 
• Støtter tyngre formater som Arri 
Alexa og RED inkl. LUT
• Tilgang til høykvalitets lydtillegg 
(RTAS).
• Utvidet støtte for ekstern maskin-
vare, støtter alt. 
• Mulighet for tilkobling av eksternt 
MIDI-miksebord for lydlegging. 
• Kompatibelt med stereoskopisk 3D. 

ulemper
• Grensesnittet føles foreldet. 
• Grensesnittet trosser tradisjonell 
dra-og-slipp-logikk. 
• Begrenset antall lydeffekter innen 
Audio Mixdown. 
• Høy innlæringsterskel

aDobe premiere pro 6
pris: ca. 8 000 kr 
(Det finnes en rekke oppgraderings-
alternativer, samt pakkeløsninger og 
abonnementsavtaler.)

foRDeleR
• Kraftig løft fra CS5
• Oppdatert og optimalisert kode-
base. 
• Støtte for flere grafikkort for aksel-
lerasjon. 
• Avid-lignende grensesnittjuste-
ringer i verktøykasse og på tidslinje. 
• Kraftig forbedret trimfunksjon. 
• Utmerket integrasjon med Adobe 
Media Encoder
• Utmerket integrasjon med After 
Effects
• Suverene lyssettingsverktøy via 
After Effects
• ”Scrubb”-funksjonen i biblioteket 
kan skrus av. 
• Multiformatsstøtte.
• Forbedret mediehåndtering for 
multibrukere og TV-stasjoner.
• Intuitivt for Adobe-brukeren. 

ulemper
• Integrasjon / utforming av lydpro-
grammet Audition.
• Tendens til å hakke og stoppe 
når man blander kodeker som ikke 
passer med trengere datamaskiner. 
• Tvilsomt hvordan programmet 
håndterer lengre tidslinjer. Bransje-
erfaring mangler. 
• Avid-lignende grensesnittsjuste-
ring... Var det noen som sa plagiat? 

final Cut-flyktning? 
Konkurrentene slåss om brukere som vil forlate Final Cut Pro. Hold utkikk etter oppgraderingstilbud og spesielle FCP-brukeravtaler. Det 
pleier å være en forutsetning at du har lisens fra en tidligere versjon enn FCP X. Ikke nøl med å spørre leverandørene før du kjøper! 
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å finne opp sitt eget håndverk på nytt. Og skjer det i tilknytning til 
et systembytte – eufori! Nå er det din tur til å velge. 

format-etere
Samtlige programmer har en historie av favorittformater. Å være 
bundet til et program har lenge vært det samme som å binde seg 
til en kodek. Dette er imidlertid fortid, og alle tre programmer i 
testen er å regne som multiformatkompatible. Avid jobber med 
AMA og native DNxHD eller Quicktime Prores 422 HQ - codec, 
FCP X kan stilles inn mellom forskjellige Quicktime-valg og 
Premiere prøver så langt som mulig å bruke originalkoden som 
arbeidsmateriale i filene. Forskjellige koder fungerer forskjellig 
på forskjellige datamaskiner og med ulike oppsett, men Monitors 
test viste at samtlige programmer kan anses som altetende. En 
ekstra stjerne i margen går til Avid, som i tillegg håndterer LUT 
(Look Up Table). 

passer ingen av de ovenstående perfekt for deg? 
Er du ikke så avhengig av hva naboen bruker? Think outside the 
box, – se siste del av artikkelen. Der presenterer vi ytterligere to 
profesjonelle redigeringsprogrammer, Edius og Vegas Pro. Disse 
er mindre brukt i Skandinavia, men mer etablerte i andre deler 
av verden. Begge er svært gode og brukes med stor suksess av 
mange proffer som deres ”NLE of choice” i ulike sammenhenger 
innen film og TV, og fortjener definitivt oppmerksomhet. Volvo er en 
av de vanligste bilene i Sverige. Derfor er det mange som velger 
dette merket. Reservedeler og verkstedstips er lett tilgjengelige. 
Et godt valg for mange. Likevel er det mange som velger et annet 
og mindre populært merke som har andre fordeler og ulemper. 
Slik er det også i redigeringsprogrammenes verden.

Crashes and freezes
Et av de hyppigste samtaleemnene i redigeringsprogrammenes 
brukerfora, er stabilitet – eller mangel på dette. I denne artik-
kelen har vi valgt å la være å skrive så mye om dette, ettersom 
krasjer inntreffer i samtlige programmer. Det er ikke lett å gjøre 
en presis test av hvilke som er mer stabile eller krasjer oftere 
enn andre. Snarere virker det som om dette avhenger av hvilken 
datakonfigurasjon og programversjon man bruker. 

Noen av programmene, som Avid og Edius, har dedikert 
maskinvare som kan kjøpes. Denne er spesielt fremstilt for 
programvaren det gjelder, og kan forbedre stabiliteten. De fleste 
programprodusenter har imidlertid spesifikasjoner for tredjeparts 
prosessorer, grafikkort og annet, som er testet og sertifisert i 
kombinasjon med nettopp deres program. Bruker man kompo-
nenter som er i tråd med spesifikasjonene, øker også stabiliteten. 

Men uansett hvilket program man bruker, vil krasjer og frys-
ninger trolig være en større eller mindre del av hverdagen. Pass 
på å ta sikkerhetskopier regelmessig og aktivere autolagrings-
funksjonen, slik at du ikke mister alt når det skjer.
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Årets viktigste test!

eDiuS 6 
“Edit anything!” – slik 
starter presentasjonen 
av Edius 6 på produ-
senten Grass Valleys 
nettside.

Kanskje er dette også 
programmet sterkeste 
side; at det fungerer 
bra sammen med de 
fleste filformater. Edius 
har vært på det svenske 
markedet i bare 5-6 år, 
og er ikke like kjent som 
de tre programmene vi 
testet denne gangen, men 
når man leser om programmet og snakker med dets represen-
tanter, er det tydelig at dette er en potent utfordrer. Det er det 
ingen tvil om. 

Edius finnes i to versjoner: Edius Neo, som er et enklere 
program, og Edius 6 som er fullversjonen. Begge har samme 
grensesnitt og deler mange funksjoner. Fullversjonen har imid-
lertid flere funksjoner og støtter et bredere spekter av maskinvare 
og kodekformater, som Panasonic DVC Pro HD, AVC Intra, 
(som brukes på P2-kort), RED, Sony XDCAM og XDCAM-EX 
og Grass Valley JPEG2000.

Edius brukes av profesjonelle og kringkastere i mange deler 
av verden, og har hos enkelte blitt en favoritt fordi det er raskt, 
lett å bruke og stabilt. Og fordi det svelger mange formater på 
tidslinjen.

EDIUS gjør alt effektarbeid ved hjelp av datamaskinens CPU, 
ikke GPU. Dermed kan man jobbe med en bærbar maskin med en 
anstendig i5 eller med en i7 Sandybridge prosessor så bruker du 
også prosessorens muligheter til eksport av H264 i 4 ggr realtid. 
Andre programmer som bruker grafikkortets ytelse støtter ofte 
bare bestemte grafikkort, og disse finnes gjerne ikke i bærbare 
datamaskiner. Edius bruker i stedet CPU-en på en effektiv måte.

Slik svarer Edius representanter i Skandinavia på noen av 
Monitors spørsmål:

Hvem bør ha Edius som sitt førstevalg? 
Den som har mange formater å jobbe med, siden Edius jobber 

nativt med alle formater og derfor ikke har noen omkodinger. 
Rendring, konverteringsjobber med mange ulike kodeker og 
filformater samt tunge videoeffekter – da er det Edius som 
gjelder. Edius er først ute med de siste kamerakodekene, og 
trolig den raskeste og mest stabile programvaren på markedet.

Finnes det norsk support?
Ja
Finnes det brukerforum?
Ja. www.forum.grassvalley.com/forum
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Hva kan dere si om programmets fordeler?
Edius jobber nativt med alle støttede formater og er derfor nesten 

formatuavhengig. Programmet krever ekstremt lave systemressurser, 
og fungerer derfor utmerket på bærbar datamaskin. Det støtter alltid 
de nyeste kodekene på markedet, takket være nært samarbeid med 
de japanske kameraprodusentene. Edius har også god integrering 
med Grassvalleys servere K2, T2 og så videre. Grensesnittet kan 
tilpasses, for eksempel for journalister som ikke trenger alle spesi-
alfunksjonene (brukes blant annet av Reuters i Storbritannia). Edius 
kan eksportere P2- og XDCAM-format direkte til kort og har også 
støtte for metadata.

Monitor spurte Edius’ brukerforum om hvorfor de valgte nettopp 
Edius. Noen typiske kommentarer var:

“Easy to learn, VERY stable, all realtime native effects and transi-
tions, easy to use, handles any format you throw at it.”, “Edius is the 
editing world’s best kept secret.”, “It fits easily many workflows, fast 
to use, extremely stable, high quality output, affordable with great 
value.”, “Fast, stable, capable and getting better all the time. Saves 
me time on every edit.”, “You could put a piece of burnt toast into 
Edius and it would just edit it.”

noen fakta om edius 6
Støtter 3D redigering: Ja
Støtter 4K: Ja
Støtter multikameraredigering: Ja, opptil 16 videokilder
Pris: 5 990,- eks. m.v.a.
OS: Windows
32/64 bit: ja/ja
Garanti: 90-day limited warranty med support
Lisens: USB-dongle kreves for å kjøre programvaren.
Pakken inneholder også: NewBlue Video Essentials for EDIUS, 
ProDAD VitaScene & Mercalli v2, iZotope Audio Effects Suite, Au-
dioRestore, AGC og Mastering Effects Suite.
Nyeste programversjon: Edius 6.5
Gratis testversjon tilgjengelig: Ja
Website: www.grassvalley.com/products/edius_6

ADObE PREmIERE PRO Cs6, FINAL CUT PRO X, AvID 6.0Årets viktigste test!

sony Vegas pro 11
Sony Vegas Pro er også en pro-
gramvare som brukes i mange 
deler av verden av video- og 
kringkastingsproffer, men er 
ikke så etablert i Skandinavia. 
Programmet har de fleste av 
funksjonene og hurtigheten 
som de andre, ledende redi-
geringsplattformene kan skilte 
med, men skiller seg ut på 
noen områder: mer avanserte 
lydfunksjoner, 3D-redigering 
og vektlegging av støtte for de 
fleste formater nativt på tidslinjen. 

Og Vegas Pro er definitivt et effektivt og intuitivt verktøy. Produ-
senten skriver: ”Med bred støtte for ulike formater, bedre videoef-
fekter og de kraftigste lydverktøyene som eksisterer i et NLE, leverer 
Vegas Pro 11 alt som trengs for å produsere enestående resultater.”

Blant programmets sterkere sider kan vi nevne GPU-aksellerering 
med grafikkort som støtter OpenCL, gode verktøy for stereoskopisk 
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som helst rett til tidslinjen, vidunderlig lydavdeling og 32 bits 
floating point video processing.

DVD Architect, et separat program for DVD- og Blueray-design, 
er en del av plattformen og følger med på kjøpet.

Slik svarer Vegas’ representanter på noen av Monitors 
spørsmål:

Hvem bør ha Vegas som sitt førstevalg? 
– Redigering i Vegas Pro er en kreativ og befriende opplevelse, 

takket være et svært åpent og tilpasningsbart brukergrensesnitt 
som tilbyr en høy grad av fleksibilitet når det gjelder samhandling 
mellom tidslinje og mediafiler. Ettersom brukergrensesnittet i 
Vegas Pro ikke er bundet til et strukturert og avlegs ”tape-to-
tape”-paradigme, er programvaren eksepsjonelt godt egnet for 
dagens filbaserte formater og arbeidsflyt. Brukerne setter pris 
på den enkle og logiske innfallsvinkelen vi har tatt med Vegas 
Pro, noe som gjør det lett for dem å flytte sin kreative visjon 
(fra sitt indre øye) til skjermen ved hjelp av ett eneste program.

Finnes det norsk support?
– Nei, men det finnes et svensk supporttelefon-nummer som 

viderkobles til USA uten ekstra kostnad. Dessuten kan den 
svenske distributøren Trigono kontaktes med spørsmål.

Finnes det et brukerforum? 
– Ja. www.sonycreativesoftware.com/forums/
Hvilke fordeler har programmet?
– Profesjonelle brukere trekkes mot Vegas Pro av mange 

grunner, blant annet på grunn av den innebygde støtten for 
populære produksjonsformater, fantastiske innebygde lyd- og vi-
deoeffekter og omfattende redigeringsmuligheter – alt i ett eneste 
brukergrensesnitt. Med konkurrentene kreves det vanligvis flere 
programmer for å oppnå et lignende resultat. ”No transcode, 
no re-wrap” mixed-format redigering, 5.1 lydmiksing, integrert 
teksting (closed captioning) og 4K-støtte. Vegas Pro 11 er den 
første Windows-baserte NLE-en som bruker OpenCL-teknikk for 
GPU-aksellerasjon, noe som gir våre brukere et bredt sortiment 

av maskinvare å velge mellom – i forskjellige prisklasser. Støtte 
for VST-lydtillegg og OpenFX-baserte videotillegg har gitt våre 
brukere en omfattende samling av valgfrie kreative verktøy 
fra ledende leverandører som iZotopes, Waves, Red Giant og 
GenArts, BorisFX, NewBlue og Re: Vision, for å nevne noen.

Monitor spurte Vegas’ brukerforum om hvorfor de valgte ak-
kurat Vegas Pro. Noen typiske kommentarer var:

“The user interface is by far the best. There is just no compa-
rison. The best tool by far for doing audio and video together.”, 
“I can preview my work w/o rendering anything on any system. 
With a fast 6-core CPU or fast GPU the previews are 30fps high 
quality which is a BIG time saver. Vegas has superior sound 
editing capabilities. My sound editing is 4X faster than any other 
NLE and good sound is 60% of the project.”, ”Jag har använt 
Vegas sedan ver. 3.0 og uppgraderat till alla nya versioner 
f.n. ver. 11/595. Det har alltid förvånat mig att så få i Sverige 
känner till detta mycket potenta, prisvärda og lättarbetade re-
digeringsprogram.”

noen fakta om Vegas pro 11
Støtte for 3D redigering: Ja
Støtte for 4K: Ja
Støtte for multikameraredigering: Ja, inntil 32 videokilder
Pris: Ca. 5 990,- eks. m.v.a.
OS: Windows
32/64bit: ja/ja
Garanti: 
Lisens: Ingen dongle/USB-lisensnøkkel. Du må registrere deg, 
men samme bruker kan installere og bruke programmet på flere 
datamaskiner samtidig.
Pakken inneholder også: DVD Architect Pro 5.2, NewBlue 
Titler Pro, Dolby Digital Professional Encoder
Nyeste programversjon: 11 (build 682)
Gratis testversjon tilgjengelig: Ja
Website: www.sonycreativesoftware.com/vegaspro n

Årets viktigste test!



 

Rohde & Schwarz 
DVS GmbH 

DVS Digital Video Systems GmbH 
ble en del av Rohde & Schwarz 
gruppen i Desember 2010. Nå på 
IBC 2012 vil du møte selskapene 
under en profil som Rohde & 
Schwarz DVS GmbH. Det tyske 
selskapet ønsker å opprettholde 
sin posisjon som en ledende hard-
ware og software specialist innen 
profesjonell film, video og post 
Production. DVS vil fortsette som 
en uavhengig organisasjon innen 
Rohde & Schwarz gruppen.Med 
dette har Rohde & Schwarz som 
selskap tilegnet seg topp teknolo-
gisk ekspertise innen TV og film-
teknikk.Rohde & Scwarz vil fortsatt 
ha hovedkontor i München, mens 
Rohde & Schwarz DVS GmbH vil 
være basert I Hanover.DVShar vært 
en ledende aktør innen utviklingen 
av 4K filmteknologi for digital kino, 
mens Rohde & Schwarz har vært 
markedslederen innen broadcast 
transmisjon og T&M-utstyr. Jürgen 
Nies sjef for kringkasting divisjonen 
hos Rohde & Schwarz forteller at det 
er en enorm vekst innen for digital TV 
og film, denne veksten vil selskapet 
nå kunne ta del av på en ennå bedre 
mate.DVS sine produkter vil nå bli 
markedsført og solgt gjennom over 
70 land viaRohde & Schwarz inter-
nasjonale salgsnettverk.
Rohde & Schwarz DVS GmbH vil 
være å finne på stand 7.E25, hvor 
Ove Ladegård, Bjørn Sveum og 
John Hjelle fra selskapets Norges 
avdeling vil være å treffe.

Den andre skjermen 
Tendensen med at folk sitter med 
laptop eller Ipad på fanget mens 
de ser på TV, øker voldsomt. Mulig-
heter og farer med en slik utvikling 
avdekkes under en konferanse på 
IBC2012. For å få innsikt i forret-
ningsmodeller og teknologi bør du 
følge konferansen ”The Rise of the 
Second Screen” som ser på hvordan 
dette påvirker innholdsutvikling. Til 
sted i panelet er Jeroen Elfferich, 
CEO, ExMachina og Tom McDon-
nell, MD, Monterosa. Det hele skjer 
fredag   7. September, se www.ibc.
org for sted og tid. Å lage program-
innhold tilpasset denne utviklingen 
er antagelig nøkkelen til ethvert 
innhold som skal overleve overfor 
den moderne brukeren. Andre 
spennende konferansetemaer er: 
”Search & Discovery in the Con-
nected World: The New Curation” 
etterfulgt av ”The Great Connected 
Television Debate: Will The Internet 
Be The End Of Television As We 
Know It?” Fredag 7.   september 
er dagen for å oppdatere seg på 
grensefeltet TV og ny multimedia.

Super-Hi Vision 
I de siste årene har den japanske 
kringkasteren NHK gjort IBC til 
sitt andre hjem, og presenterte 
utrolige visuelle eksempeler på 
den siste utviklingen innen Ultra 
HD-formatet Super Hi-Vision. 2012 
er intet unntak, og nå vil du kunne få 
utrolige SHV-opptak fra London-OL, 

monitor • sKanDinaVias leDenDe fagblaD for installasjon & proDuKsjon i aV-bransjen

NYHETER PÅ IBC 2012

og i IBC2012 Future Zone vil du se 
en SHV bildesensor som mestrer 
hele 120Hz framerates og beundre 
en 85-tommers SHV LCD-skjerm. 
NHK sier selv at dette er en mulig 
størrelse for bruk hjemme i, og at de 
planlegger for en framtidig utrulling. 
av en slik teknologi. Vi som trodde 
at Japanske leieligheter var små 
må tydeligvis stille oss i kø til å få 
veggdekkende TV inn i stua.

ibC 2012 Mobil app
Med den nye IBC2012 Mobile App 
får du mulighet til å maksimere ut-
nyttelsen av ditt opphold på IBC. Her 
får du en gratis katalog i lomma, som 
gir deg konstant tilgang til IBC sin 
utstillerliste, konferanseprogram, 
plantegning, reiseinformasjon, kon-
taktinformasjon og en full oversikt 
over aktivitet på messen.
Ved hjelp av appen får du:
• En søkbar AZ utstillerliste, hall 
nummer og produktkategori.
• En komplett oversikt over utstillere 
med kontaktmuligheter direkte via 
telefon og e-post, der du kan legge 
til favoritter og ta opp notater.
• Hele konferanse programmet 
for IBC 2012, søkbare etter dag, 
aktuelle emner og temaer.
• Mulighet til å bygge din egen time-
plan gjennom favoritter og legge til 
notater om hver sesjon.
• De siste nyhetene fra IBC mates 

direkte til appen.
I tillegg utvikles nå et interaktivt kart 
over de fjorten hallene på RAI, en 
”finn meg”-funksjon og en funksjon 
som viser profilen og produktene til 
forskjellige utstillere. Link til app´en 
finner du på Monitor sin facebook 
side og på ved å følge vår twitter 
profil, se www.monitormagasin.no.

intet ol uten 
grafikk fra bergen

BBC Sport brukte Vizrt HD-grafikk 
løsninger for sin live TV-grafikken 
under London 2012 Olympic 
Games. Løsningen til Vizrt er 
tilrettelagt sammen med de to 
London-baserte grafiske leveran-
dører, Mammoth Grafikk og delta3. 
De to bedriftene brukte sin Vizrt 
kompetanse til å utforme, drive og 
administrere oppsettet med live 
HD-grafikk, som var selve navet i 
løsningen hos BBC sitt studio på 
International Broadcast Center 
(IBC) i London.
Selve Graphics Suite løsningen 
er utstyrt med 12 Viz Trio karakter 
generator (CG) systemer, inkludert 
seks Trio live grafikk systemer sam-
menkoblet med seks VIZ Engine 
HD / SD rendering systemer for 
sanntids sammensetting av HD-
video og grafikk.
To Trio løsninger var dedikert til 
grafikk oppsettet for BBC-1, mens 
de andre oppsettene feedet grafikk 
ut på BBC-3, en kanal rettet mot en 
relativt yngre publikum demografisk 
sett. De resterende to Trio løsnin-
gene fungerte som reserveoppsett 
for fail-safe redundans back-up. Alle 
Vizrt systemene hadde tilgang til 
all live video feeds, som kom inn til 
IBC fra alle arenaene. Du kan titte 
nærmere på løsningen på Vizrt sin 
IBC2012 Stand 7.A10.

Årets viktigste test!



 
 

EPROM Ltd 
0369 Oslo 
 
Tel      : + 47 - 404 55 446 
E-Mail :  jh@eprom.no 
www.eprom.no 

Ta kontakt med John Hjelle for møte på 
DVS standen : 7.E25. 

 

 

www.dvs.de 

DEN NORSKE BRaNSJEN PÅ IBC

apple
Apple er tilstede for å følge opp sine 
partnere og vise kundene løsninger 
der Apple brukes. For å avtale møte 
på IBC ta kontakt med:
Erling Teig, mobil: +47 908 95 404,
e-post: teig.e@euro.apple.com

aVit-Systems
AVIT-Systems er blant Skandina-
vias ledende leverandører av pro-
fesjonelle Audio- og Videoløsninger 
til kringkastere, videoprodusenter 
og bedrifter som benytter seg av 
digitale medier. I mer enn 20 år har 
AVIT-Systems levert profesjonelle 
løsninger til lokale radio- og TV-
stasjoner, produksjonsselskaper 
og nasjonale kringkastere. Fra 
kontorer i Stavanger, Oslo, Ålborg, 
København og Stockholm, betjenes 
en bred miks av kunder. Sammen 
med noen av verdens ledende 
produsenter av utstyr og løsninger, 
løses oppdrag innen alle tekniske 

aspekter – fra analyse, rådgiving og 
design til utvikling, implementering 
og testing.
Møt oss på IBC 2012:
Harald Halvorsen, Kim Gaardvik,
Peter Lund, Rolf Norås Ravndal,
Jan Helgen og Annenita Bakker 
Schøyen.
Telefon: +47 51 53 77 70
post@avit-systems.no

benum aS
Benum AS har mange agenturer 
både på lyd- og bildesiden som 
viser spennende nyheter på IBC og 
de vil vi gjerne vise deg. Ta kontakt 
for avtale. 
Nina Benum,
mobil: +47 970 55 933
Ove Horpestad,
mobil: +47 970 55 943 

Cinevation
Cinevation fra Drammen er tilstede 
på IBC, de utvikler løsninger for 

digital kino. Kontakt: 
Bjørn Sæterøy,
mobil: +47 90 53 34 32

Danmon norge aS
Danmon Norge AS er en av Norges 
ledende leverandører av teknisk 
utstyr til den profesjonelle delen 
av audio- og videobransjen. Sel-
skapet representerer en rekke av 
de største teknikkleverandørene; 
agenturer på IBC er fra selskaper 
som Ikegami, Snell & Wilcox, Clear 
Com. Kontakt for en avtale på IBC:
Øivind Iversen,
mobil: +47 90 03 26 96

Deluxefilm
Deluxefilm representerer en rekke 
lysutstyrfirmaer som Dedolight, 
Chimera, FilmGear, Photoflex, 
Schneider Optics osv. Kontakt på 
forhånd for en avtale på IBC:
Thomas Diseth,
mobil: +47 911 40 530

 DracoSystem ab
DracoSystem er skandinavias 
agent for Datavideo Technologies 
Europe BV, Ta gjerne kontakt på 
forhånd og avtal tid for en hyggelig 
prat, med mulighet for forfriskninger 
hos Datavideo. 
Johan Otterström,
mobil: +46 191 23 807
e-post: info@dracosystem.se

eprom ltd
Vi vil være å treffe på IBC i år 
på standen til Rohde & Schwarz 
DVS GmbH, stand 7.E25. Vi er 
på IBC: Fredag 7. til Mandag 10. 
September.
Ta kontakt for et møte! Ta kontakt på 
telefon eller mail. Se på vår Web-
side hva DVS viser på IBC: http://
www.eprom.no/EP/IBC2012.html.
EPROM Ltd, Sörkedalsveien 9 C, 
0369 Oslo, Norway
John Hjelle

KONTAKTPERSON UNDER MESSEN: GEIR BERGERSEN, MOB: +47 48 03 41 83, E-POST: geir@monitormagasin.no
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For å booke møte på IBC:
Vidar Engen, mob: +47 91 53 56 77 

Panasonic standnummer: Hall 9.C45

Helge M. Fjogstad
Gen. Manager
Mob: +47 4000 1162
O ce: +47 4000 4994
E-mail: helge@in go.no

Nikkelveien 8
4313 Sandnes
Norway www.in go.no

fØlg monitor pÅ ibc 2012
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E-Mail: jh@eprom.no 
Web site: www.eprom.no
Phone: + 47 - 404 55 446 
Skype: sirjohn9440

jVc norge
JVC Professional Europe viser årets 
nyheter på stand 10.D45 i hall 10. 
Blant nyhetene vil man finne Live 
4K kamera, nye 3D-displayer samt 
JVC´s Pro HD-kameraer. For mer 
informasjon hold deg oppdatert på: 
www.jvcpro.no
Børre Trondskog,
mobil: + 47 95 88 90 00,
e-post: bt@jvc.no

infigo broadcast
Infigo Broadcast er tilstede på IBC. 
Infigo representerer Draka i Norge 
Du kan finne mer informasjon på 
www.infigobroadcast.no eller ta 
kontakt hvis du ønsker et møte 
på IBC:
Helge M. Fjogstad,
mobil: +47 40 00 11 62

intersonic aS
Jon Petter Westerlund reiser til 
Amsterdam torsdag 6/9 og vil være 
på messen fredag og lørdag før han 
reiser videre til PLASA-messen i 

London søndag 9/9. Intersonic AS 
representerer følgende merker som 
stiller ut på IBC:
• AVT Audio Video Technologies 
GmbH – 8.E91 – Telefonhybrid-
systemer og Codecer
• D&R – 8.C70 – Radiomiksere
På denne standen vil du også 
finne Broadcast Partners med sitt 
PC Radio 6 & PC Radio Express 
avviklingssystem med mikser-
integrasjon fra D&R.
• Orban – 8.D93 – FM, DAB, Strea-
ming & TV prosessering
Kontakt meg for å avtale et møte:
Jon Petter Westerlund 
Mobile: +47 97 05 53 20 
E-mail: jp@intersonic.no

lVC & Vitcom aS
Larsen Video Consult og VITcom AS 
samarbeider om å levere løsninger 
og produkter til TV-og videobran- 
sjen. Hovedleverandører er TVOne, 
BAL Broadcast, og Wohler. Du kan 
finne mer informasjon om firma på 
www.lvc.no eller ta kontakt hvis du 
ønsker et møte på IBC.
Gilbert Larsen,
mobil: +47 92021911 
John Are Nor,
mobil: +47 95946379

lydrommet as
Har følgende nyheter på IBC 2012: 
Vista Compact Remote er en fjern-
styringsenhet, for Vista-miksere, på 
størrelse med en laptop. Fjernkon-
trollen består av en touchskjerm, 
med dertil egnede knapper, pot’er 
og fadere. I tillegg kan du oppleve 
Vista 1, som er Studers svar på 
Soundcraft Vi1, med prossering 
og I/O i selve brukerflaten. Jünger 
T*AP er en sluttrinns loudness dy-
namikkprosessor for kringkasting, 
og Jünger M*AP er en lyttepros-
essor med loudness-metering, for 
overvåking og kvalitetskontroll.
RME HDSPe MADI FX er et PCIe-
lydkort med hele 3 x MADI I/O.  
LydRommet as leverer profesjo-
nelle lydprodukter og -installasjoner 
til offentlige og private virksomheter 
i hele Skandinavia. Se www.ly-
drommet.no for mer informasjon, 
og ta gjerne kontakt for en avtale 
på IBC: 
Espen Andersen:
Mobil: +47 90 52 06 43

Mediateket
Mediateket er på IBC. Se www.
mediateket.no for mer informasjon. 

Jørgen Scheel,
mobil: +47 91 85 43 00

nevion
Sandefjord selskapet Nevion er 
tilstede på IBC i hall 8, stand 8.B70. 
Nevion har tatt over direktesalget 
av sine produkter i Norden. Det 
kan derfor være en nyttig ting å 
oppsøke disse og se f.eks deres 
nye Flashlink løsning.
Kjetil Bonde,
mobil: +47 92 09 05 88

norwia
Sandefjordselskapet Norwia er 
tilsted på IBC stand 9.C13. Norwia 
er et forholdsvist nyetablert selskap 
med en rekke nettverksprodukter, 
se www.norwia.no for mer info.
Tracey J W Ford,
mobil: +47 97 19 89 23

panasonic
Panasonic er tilstede på IBC 
med både produkter og separate 
visninger. Panasonic har stand 
nummer 9.B42 i hall 9.
Vidar Engen,
mobil: +47 91 53 56 77

DEN NORSKE BRaNSJEN PÅ IBC

KONTAKTPERSON UNDER MESSEN: GEIR BERGERSEN, MOB: +47 48 03 41 83, E-POST: geir@monitormagasin.no

goldenagemusic www.goldenagemusic.se
mail@goldenageproaudio.eu

Channel - High Performance Channel Strip

Dominator 722  - Precision Multiband Peak Limiter

Compellor 320D - Stereo Audio Level Controller

1788A - 8 ch Remote Controlled Premium Mic Preamp

188A - 8 ch Remote Controlled Mic Preamp

We present Aphex that has been supplying quality products to the pro audio and broadcast 
industry for almost 40 years. Aphex’s industry standard Aural Exciter ®, Big Bottom ® and 
Compellor ® processors laid the foundation for Aphex’s Pro and MI products. Aphex prod-
ucts uses several patented technologies that deliver unique performance characteristics.

www.aphex.com

One of the most powerful products on the market. Using several patented technologies, it 
can apply even heavy compression without squeezing the life out of the audio material.

Dominator is the only product on the market that offers a 100% fool-proof brick-wall limiting. 
It is perfect for live sound, both on the main output and for in-ear monitoring.

Seven powerful technologies in a compact and great sounding unit, five of these are patent-
ed by Aphex, like Exciter och Big Bottom. Perfect for live sound, broadcast and recording.

Jensen Transformers, MicLim, Twin Outputs, Digital Output Option,  Avid & Yamaha remote. 



KONTAKTPERSON UNDER MESSEN: GEIR BERGERSEN, MOB: +47 48 03 41 83, E-POST: geir@monitormagasin.no

Besøk LEMO Connectors 
på Stand 11E40, Hall 11 

Nyheter innen AV kontakter, Z-Link, 
Multi shack, Black Triax og mye mer. 

Ta kontakt før eller under IBC for møte.

DEN NORSKE BRaNSJEN PÅ IBC

følg ibc2012 på twitter: www.twitter.com/monitormagasin

Gilbert Larsen:
(+47) 920 21 911 
gilbert@lvc.no
www.lvc.no

John Are Nor:
(+47) 959 46 379 
johna.nor@vitcom.no
www.vitcom.no

LiveU – JVC – Panasonic – Canon – Anton/Bauer – Miller – Portabrace – Grass Valley – Elemental – Apantac 

Quantel | QTube – Blackmagic Design – Autoscript – RTS – Canare – Lowel – VISLINK – Sennheiser

Møt oss på IBC 2012: post@avit-systems.no

Roland Systems 
Group

Roland er tilstede på IBC med sine 
produkter. For å avtale et møte 
kontakt:
Morten Rasmussen,
mobil: +45 24607763

Sennheiser
Sennheiser Nordic A/S markeds-
fører high-end produkter fra Senn-
heiser, Sennheiser Communica-
tions, Neumann og Klein+Hummel, 
samt tredjeparts brands som Apart 
og Rycote. Sennheiser er en global 
aktør som har operert innenfor 
lydopptak, -transmisjon og -gjen-
givelse i over 60 år. Selskapet har 
hovedkontor i Tyskland, omsatte for 
395 millioner euro i 2007, og har ca. 

2.000 ansatte. Kontakt:
Bjørn Rennemo Henriksen,
mobil: +45 41 37 59 24
Anders Olsson,
mobil: +47 707 667 677

Sony
Sony lar sine kunder fortelle om 
hvordan de bruker Sony`s teknikk 
på IBC2011. De vil vise de nye 
F-65 Super 35mm 8K Camera, 
samt NEX-ES100EK Super 35 mm 
NXCAM. Les mer om Sony på IBC: 
www.sonybiz.net/IBC eller besøk 
Sony i hall 12, på stand 12A10 i 
RAI Centre Amsterdam. Kontakt for 
avtale på IBC: 
Jens Skaaland,
mobil: +47 93 00 71 84,
e-post:

jens.skaaland@eu.sony.com
Mick Sheehan,
mobil: +47 91 13 30 12

Video 4 
Med over 10 år i bransjen er Video 
4 den største og en av de mest 
erfarne leverandørene av løsninger 
og utstyr til video- og kringkastings-
bransjen i Norge. Video 4 leverer 
alt innen redigering, produksjon, 
avvikling, opptak, kamera, monitor, 
lyd, lys, media asset management, 
sikker lagring, konvertering og alt 
annet du måtte trenge. Video 4 er 
på plass på IBC for å oppdatere 
seg på det siste av det siste og få 
treffe sine leverandører og kunder. 
For mer informasjon om hvordan 
du kommer i kontakt med Video 

4, før og under messen, hvilke 
nyheter du bør sjekke ut og hvor 
de viktigste treffpunktene våre blir, 
bør du sjekke Video 4 sine nettsider 
www.video4.no.
telefon: 815-VIDEO4, 
e-post: firma@video4.no

Videoutstyr
norge aS

Videoutstyr er forhandler av pro-
dukter fra leverandører som Sony, 
Panasonix, Reflecmedia, Avid, 
Apple, JVC og transvideo. Ønsker 
du en gjennomgang av noen av 
standene med en fra selskapet, er 
det bare å ta kontakt med Videout-
styr for å gjøre en avtale:
Jens Petter Pettersen,
mobil: +47 40 40 81 05

Lemo Norway AS, Stanseveien 6 B, 0975 Oslo Tlf: +47 22 91 70 40 +47 97 05 53 20 • info@intersonic.no • www.intersonic.no
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Orban  OPTIMOD-PC  1101

Optimod  8500HD-klasse  PCIe  stereoprosesser-
ingslydkort.  Microsoft  Windows®  Audio  proses-
sor  lydkort  for  profesjonell  kringkasting  og  
streaming.  Sammen  med  Orban’s  AAC+  
streaming  encoder  OPTICODEC-PC  1010PE,  
får  du  førbløffende  god  lyd  med  så  lite  som  
32  kb/s.

Orban  OPTIMOD-FM  8300  v.2  -  Avansert  prosessering  til  gunstig  pris.

Orban  OPTIMOD-FM  8600  -  Lydforbedring  som  både  kan  høres  og  måles.  
Enhver  radio  fortjener  en  OPTIMOD  som  gir  et  jevnt,  kraftig  og  klart  lydbilde  
og  utnytter  eteren  maksimalt!

   T:  33  03  53  20
   M:  97  05  53  20
   info@intersonic.no
   www.intersonic.no

Orban  OPTIMOD-FM  5500  -  Kompromissløs  prosessering  du  har  råd  til!

®

Professional Sound Systems



KONTAKTPERSON UNDER MESSEN: GEIR BERGERSEN, MOB: +47 48 03 41 83, E-POST: geir@monitormagasin.no

 

AVIT-Systems Norge AS ·  Auglendsmyrå 6 ·  N-4016 Stavanger ·  P +47 51 53 77 70 ·  post@avit-systems.no ·  www.avit-systems.no

Ta kontakt for avtale med oss og våre leverandører 
Møt AVIT-Systems på IBC 2012

LiveU LU70 

LiveU er den bærbare HD-senderen som  blir foretrukket av profesjonelle 
leverandører av levende bilder verden over. I London-OL var det over 100 
LiveU i sving for å gi seerne den beste og mest fleksible leveransen av bilder 
fra OL, både på TV og på Internett.

LiveU sender levende bilder direkte via syv SIM kort på 3G nettet, kombinert 
med 4G og LTE via USB og innebygd WiFi og LAN, til en PC-server koblet til 
internett på mottakerstedet.

LiveU er nå klar med sin andregenerasjons HD videosender - LU70. Denne 
har en rekke forbedringer innen funksjonalitet, brukervennlighet og kvalitet, 
blant annet:

• Forenklet oppstart med One-Touch-Live (LiveU OTL™) modus, som 
   automatisk tuner inn til maksimal bildeoppløsning.
• Ny ekstern antenneoppkobling som muliggjør bruk av ekstern antenne
   på f.eks bil, som en LiveU-SNG.
• Sandy Bridge prosessor.
• LiveU kan benyttes som WiFi tilgangspunkt for oppkobling til internett.
• Ny Software i PC-serveren som formidler videostrømmen til flere 
   mottakere direkte.

LiveU 60 kan også oppgraderes for å oppnå økt ytelse og funksjonalitet.

Se LU70 på IBC 2012 
kontakt Harald Halvorsen for avtale, hh@avit-systems.no

Harald Halvorsen 
hh@avit-systems.no

Kim Gaardvik
kg@avit-systems.no

Peter Lund
pl@avit-systems.no

Jan Helgen
jh@avit-systems.no

Rolf Ravndal
rr@avit-systems.no

Annenita B. Schøyen
abs@avit-systems.no

Ny Modell lanseres i September 2012
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Previs og sirkulær filmproduksjon
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ld Selv om min tittel har ordet ”teknologi” i seg, betyr 

ikke det at teknologisk innovasjon er hovedmålet, 
sier Sylwan.

I foredrag ”The convergence of art and science”, 
prater Sylwan om det historiske forholdet mellom kunst og 
teknologi. Sylwan’s jobb starter ofte før filmproduksjonen er i 
gang. Hans første oppgave er å finne de tekniske løsningene 
på de kreative utfordringene som ligger i idéen og manuset. 
Selv om jobben hans er å finne framtidens filmverktøy, ser han 
gjerne bakover i tid for å få perspektiv på ting. 

– Gjennom alle tider har vitenskap og kunst påvirket hver-
andre, forteller Sebastian.

Han trekker fram Da Vinci, Monet og Lumiere-brødrene som 

har hatt en kunstnerisk visjon som utgangspunkt da de utviklet 
revolusjonerende teknikker. Disse teknikkene gjorde det mulig 
å fortelle historier på en måte folk ikke hadde opplevd før. 

– Som historieforteller er vi hele tiden på utkikk etter de beste 
tilgjengelige verktøyene for å fortelle de historiene man ønsker. 
Derfor er teknologisk innovasjon med på å forme kunsthistorien 
og vica versa. Men det er den kunstneriske visjonen som er 
målet, ikke teknologien i seg selv. 

Teknologisk nyvinning handler ikke bare om bedre oppløsning 
og tynne TV-skjermer. Det handler også om å finne nye forteller-
tekniske verktøy som utfordrer seeren og videreutvikler mediet.

– Teknologien påvirker vår individuelle smak. I musikkhistorien 
har utviklingen av musikkinstrumenter hatt stor påvirkning. Dette 

Digital Storytelling kunne i år presentere Sebastian Sylwan fra Weta Digital som hovedtaler 

på sitt årlige seminar. Sylwan har jobbet som Chief Technology Officer på store produksjoner 

som Avatar, Tintin og X-men. Vi har pratet med han om hans perspektiver på innovasjon 

og om begrepene previs, sirkulær filmproduksjon og virtuell produksjon.



 

Previs og sirkulær filmproduksjon

gjelder ikke bare for hvordan musikk lages, men også for vår 
kollektive forståelse av hva musikk er. Bare tenk på hva elgitar 
eller synthesizere har gjort med vår musikksmak!

Slike eksempler har man også i filmhistorien. I trollmannen 
fra Oz, brukte man overgangen fra sort/hvit til farger for å vise 
forskjellen mellom den virkelige verden og trollmannens verden. 
DV-kameraer var en nødvendig faktor for dogmebevegelsen. 
Brå, håndholdt kameraføring har påvirket vår kollektive ”smak” 
ettersom slike kamerabevegelser i dag er mer en regel enn et 
unntak. Ettersom de digitale verktøyene ble tilgjengelige, har 
denne utviklingen vært eksplosiv. Titanic, Lord of the rings og 
Avatar er bare noen få eksempler på historier som ville ha vært 
vanskelige å fortelle på film for 20 år siden. 

– Dette er en veldig spennende periode i filmhistorien. Vi er 
midt inne i fødselen av en helt ny måte å tenke filmproduksjon.

Foruten å jobbe på dagens produksjoner, forsker Sebastian på 
morgendagens teknologi som skal brukes i Avatar 2 og 3. Hans 
fokus ligger først og fremst på hvordan teknologien påvirker den 
kreative prosessen. Blant annet er han opptatt av hvordan Previs 
blir en mer integrert del av hele prosessen i filmproduksjonen.

– Jeg satt i den internasjonale previs-komiteen for et par år 

DIGITAL sTORyTELLING 

DiGital StoRytellinG
Konferanseserien Digital Storytelling blir holdt i Oslo, den er 

et samarbeidsprosjekt melom de største etterarbeidshusene 

og NFI.

Målet er å heve kompetansen innen digital teknologi og 

filmatisk fortelling. Du kan lese mer på www.digitalstorytel-

ling.com

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Film og TV lampe
Openface lampe for småproduksjoner

LED for TV og Studio
Desire Studio HD

Ledende innen LED teknologi for scene og studio

• 750W, 575W, 350W HPL 
• 1,6 kg
• Ink. Speedring (ARRI)
 passer til Chimera Video  
 Pro Plus
• ARRIMAX reflektor

• 21% mer lys enn 
 ARRILITE 800
• Mindre enn 
 ARRILITE 800
• Kompatibel med ARRI- 
 LITE 650Plus tilbehør

• Spredning 18o

• Linser: 25o, 35o, 45o, 75o   
 Ovale: 20o x 40o, 30o x 70o  
 35o x 80o

• DMX, inn/ut, DMX RDM
• Stand-alone funksjon
• Powercon, inn/ut
• 7 farget LED-teknologi  

• Riktig fargegjengivelse
• Lavt forbruk, 130W pr.
 lampe, lysutbytte:1000W
• 800 til 20,000 K 
 hvitbalanse (trinnløs)
• Grønn og magenta 
 tintjustering (trinnløs)
• Flicker-free
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Previs og sirkulær filmproduksjon
siden. Der jobbet vi med hva previs 
skal være i 2020. Vi diskuterte hvordan 
fremtidens workflow ser ut og hvordan 
previs skal defineres. Her begynte vi å 
ta i bruk begrep ”Virtuell produksjon”. 
Det er helt klart at previs har utviklet seg 
til å bli mer enn et avansert storyboard. 

previs
Previs (Previsualsation) er et verktøy 
for å visualisere scener før filming. Som 
en videreføring av storyboard, gjorde 
previs det mulig å klippe bilder sammen 
til en sekvens. 

Disney Studios var de første som tok 
i bruk previs. På starten av 30-tallet 
utviklet de Leica reel, som gjorde det 
mulig å klippe og lydlegge håndlagde 
tegninger. Tegningene var enkle, 
som skisser, og hadde som hensikt å 
kostnadseffektivisere animasjonspro-
sessen. Siden har både teknisk nyvin-
ning og kunstneriske visjoner sørget for 
en utvikling som har gitt previs flere og 
flere bruksområder. 

Før innspilling av den første Star 
Wars filmen, brukte George Lucas 
klipp fra gamle Hollywood filmer om 
2.verdenskrig som referanse til X-wing 
slaget. Han klipte og limte fra forskjel-
lige filmer for å få en egen sekvens som 
fungerte som en referanse til innspil-
ling. Lucas var en av de første som 
brukte previs på denne måten; som et 
verktøy for å sjekke at bildehistorien 
fungerte som den skulle. 

Det ble mer og mer vanlig å bruke 
previs på 80 og 90-tallet, men da for-
beholdt avanserte actionscener hvor 
det var mange uforutsigbare elementer. 
Coppola hoppet på denne trenden og videreutviklet den ved 
å previsualisere hele spillefilmen ”One from the hart”. Her ble 
all dialog spilt inn som et radioteater, før de tegnet 1800 still-
bilder som ble klippet sammen. Coppola utviklet et verktøy for 
å eksperimentere med bildespråket. Ikke bare i actionscener, 
men også i de intime dialogscenene.

 
Kreativ eksperimentering til lav pris
De siste 10 årene har data-generert previs tatt over. Til sam-
menligning med Lucas sin første Star Wars film, brukte samme 
mannen over 1 million dollar for å ha 12 mann i arbeid i to år 
for å previsualisere den siste av de nye Star Wars filmene 
– The revenge of the Sith. Selv om dette er mange penger, 

”Dette er en veldig spennende 

periode i filmhistorien. Vi 

er midt inne i fødselen av 

en helt ny måte å tenke 

filmproduksjon.”

sebasTian sylwan, weTa digiTal

avslører produsenten Rick McCallum 
i et intervju at dette previs-arbeidet 
sparte produksjonen for rundt 10 - 15 
millioner dollar. 

– Med dagens 3D animerte previs 
kan regi og foto gjøre location scouting, 
teste lyssetting og eksperimentere 
med kameravinkler i et virtuelt univers, 
forteller Sebastian.

– I Tintin bygget vi f.eks hele lei-
ligheten til Tintin, også de rommene 
som ikke skulle brukes i filmen. Det 
ga Steven Spielberg muligheten til 
å utforske leiligheten og finne andre 
løsninger enn de han så for seg i 
forkant. Dette er et perfekt eksempel 
på hvordan teknologi skaper forut-
setning for kunstnerisk nyskapning. 
Her får regissøren mulighet til å se 
filmen ferdig, før innspillingen starter. 
Regissøren har råd til å prøve og feile 
før han eller hun finner den perfekte 
bildefortellingen. 

Den sirkulære filmproduksjonen
Sebastian snakker mye om film som 
en sirkulær arbeidsprosess, og ikke 
lineær som mange er vant med. 

– Den lineære prosessen med 
pre-produksjon, innspilling og post-
produksjon er gammeldags. Å se på 
previs som et sofistikert storyboard er 
å hemme dens utvikling. Previs kan 
være, og er allerede så mye mer enn 
det. Tidligere var previs kun en del av 
pre-produksjonen. Men nå er previs en 
integrert del av hele produksjonen hvor 
informasjon går fram og tilbake mellom 
alle avdelingene uavhengig av hvilken 
fase av filmproduksjonen man er i. 

Det kan virke som Weta sin workflow allerede er godt etablert 
hos de store studioene. Alle fagfunksjoner er nå med fra starten 
av et prosjekt. Stunts, art Department, VFX, klipper og lydde-
signere er alle med i alle faser. Skillene mellom avdelingene 
viskes ut. Ting blir ikke slengt over gjerdet til neste avdeling. 
Alle nye bilder blir sett på hver dag på såkalte daily’s hvor 
representanter for alle avdelinger er tilstede. Ting blir vurdert, 
forandret, re-evaluert, skrevet inn i manus, gjennomarbeidet i 
previs og sendt tilbake til postproduksjon. Dette er en sirkulær 
og ikke-lineær filmproduksjonen.

Virtuell produksjon
En state of the art Pipeline og workflow har vært et av Sebastians 



 

Previs og sirkulær filmproduksjon
oppgaver hos Weta. Dette har gjort det mulig for Weta å flytte 
enorme mengder data mellom de forskjellige avdelingene. 

– Previs-avdelingen er med helt fram til ferdigstillingen 
av filmen. Vi bruker ikke begreper som at et klipp er ”låst”. 
Ingen bilder er låst før filmen har deadline og må leveres. 
Så om noe viser seg å ikke fungere i bildefortellingen når 
man jobber med animasjonen, kan det f.eks sendes tilbake 
til previs-avdelingen. Kreative ideer kan kommuniseres i real 
time med alle avdelinger igjennom et virtuelt univers. Live 
action og opptak på location er også en del av dette. Det er 
det vi mener med virtuell produksjon. 

Animasjon- og motion capture-avdelingene jobber med 
samme type assets som previs avdelinger. Derfor kan de 
bygge på hverandres arbeid, noe som igjen har stor innflytelse 
på den kreative prosessen. Man minimerer kostnaden ved 
å feile. På den måten har man råd til å være litt vågal og ta 
”drøye” valg. Man slipper til en viss grad risikoen av å møte 
uløselige utfordringer lengre inn i løypa pga valg man har 
tatt for 3 måneder siden. 

– Man risikerer at en liten feil kan koste mange 100 000 
dollar fordi alt må gjøres på nytt. Da er det mer budsjett-
vennlig og ikke minst kreativt frigjørende å vite at en feil 
i bildehistorien tidlig i prosessen kan fikses med en ukes 
arbeid på to personer. 

Dennis Muren, Senior VFX supervisor på Jurrasic Park 
og Terminator 2 bygger også opp under denne tanken. I et 
intervju forteller han at postproduksjonen på War of the worlds 
var gjennomført på under 3 måneder. En prosess som ville 
tatt fire ganger så lang tid for et par år siden. En prosess han 
mener er både rimeligere og også mer kreativt tilfredsstillende. 

teknikk kun for Hollywood?
Det er mange som setter spørsmålstegn om denne metoden 
lar seg gjennomføre på mindre produksjoner. Dette fungerer 
tydeligvis godt når man har alle avdelinger under samme tak 
og et kraftig serversystem til å drive informasjonsmengden. 
Men kan dette overføres til mindre produksjoner og art 
house film?

– Det samme spørsmålet kom opp i 3D debatten for to år 
siden. Jeg svarte ofte som en spøk og for å bevise et poeng, 
at det vel aldri kom til å komme en Werner Herzog film i 3D. 
Men her har jeg måttet spise min egen hatt. Men for meg er 
3-delingen i filmproduksjon noe som stammer fra cellulosens 
tidsalder. Det er egentlig ingenting som tilsier at man ikke 
kan gjøre prosessen sirkulær. Teknikken er der. Det trenger 
heller ikke å være mer kostbart. Kanskje heller tvert imot.

Selv om Sylwan har sitt fokus på den tekniske arbeidsflyten, 
er han tilhenger av tanken om at prosessen og teknikken 
er ”slaver” av den kunstneriske visjonen bak historien. Ikke 
omvendt. 

– Uansett budsjett og produksjon. Vi lever jo av å engasjere 
og målbinde folk med historier, ikke med teknikk, smiler 
Sebastian. n

DIGITAL sTORyTELLING

33 03 53 20
97 05 53 20 

info@intersonic.no 
www.intersonic.no

DU HØRER DEM HVER DAG!
Men visste du at de sannsynligvis er med på å bestemme hvem du har som favorittstasjon?

Orban Optimod 8600 - lydforbedring som både kan 

Enhver radio fortjener en Optimod som gir et jevnt, 
kraftig og klart lydbilde og utnytter eteren maksimalt!

Orban Optimod FM 8300 v.2 
Avansert prosessering til gunstig pris.

OrbanOptimod FM5500 
Kompromissløs prosessering du har råd til!

Orban Optimod-PC 1101 
Optimod 8500HD-klasse PCI-E stereoprosesserings-

lydkort. Microsoft Windows® Audio prosessor lydkort for 
profesjonell kringkasting og streaming. 

111202.indd   1 2011-12-02   18.19

Sammen med Orban’s AAC+ streaming encoder 
Opticodec-PC 1010PE, får du førblø�ende god 

lyd med så lite som 32kb/s.
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Trådløst og problemfritt 

T
e

k
s

T
 o

g
 F

o
To

: H
e

n
r

ie
T

T
 r

ø
e

d
, l

e
s
 M

is
é

r
a

b
le

s
: M

a
li

n
 a

r
n

e
s

s
o

n

Sony Professional vil vise fram Malmö Opera for å illustrere hvilke muligheter man har med 

DWX Sony Wireless Digital System. Monitor fikk være med å oppleve den sømløse lyden. 

Da Sony tilførte avansert digital 
teknologi til opptakere, mikse-
bord og signalmottakere, førte 
det til en revolusjon innen 

musikkindustrien. Nå er det scener og 
konserthus som står for tur. Ved hjelp 
av den aller nyeste teknologien vil DMX 
bringe et helt nytt lydbilde til teatre og 
konserter. 

Malmö Opera var det første operahuset 
i Europa som la om fra analog til digital lyd. 
Fremover vil mange aktører følge etter. 
Den største pådriverfaktoren for omleg-
gingen er EU-direktivet som setter krav til 
endret lydfrekvens i konserthus og teatre.

– En av grunnene til at vi har startet 
denne satsningen nå er på grunn av 
endringene i frekvens. De fleste regje-

ringene i Europa har solgt ut sine gamle 
frekvenser, kanalene 62-69, og landene 
må velge nye frekvenser for trådløse 
mikrofoner. Dette er gjort i en rekke 
land, forklarer produktspesialist Markus 
Warlich, som har mer enn 15 år bak seg 
i Sony Professional. 

Helt ny lydopplevelse
Innen 2012 skal hele Europa ha lagt om 
sine frekvenser. I Norge har dette allerede 
skjedd med TV-nettet og flere store byer 
har lagt om bredbåndet til LTE-nett. 

– LTE-teknologien er flott, men den 
dreper dessverre de gamle frekvensene 
som var åpne for alle, sier Warlich. 

Sonys nyskapning innenfor underhold-
ning er bygget opp ved hjelp av kontinu-

erlig dialog med lydproduksjonsindustrien  
– fra kinoer til uavhengige produksjons-
selskaper. Sony opprettholder dialog 
med alle sine partnere og jobber med å 
ha fokus på kundene som første prioritet. 
Derfor er Sonys produkter og løsninger ut-
viklet i henhold til det lydbransjen trenger. 

Lyden i operaen er basert på 50 ka-
naler med to antenner på scenen. Hele 
46 mikrofoner er i bruk på scenen under 
forestillingen ”Les Miserables”. Det er 
også rundt 40 musikere i orkesteret som 
er avhengige av god lyd. Den tekniske 
løsningen legger alt godt til rette for 
lydmennene. Før trengtes det tre til fire 
lydmenn på jobb for å styre den analoge 
lyden. Nå er de maks to på jobb under 
forestillingene. 

46 mikrofoner på scenen samtidig kan være en stor utfordring, men med disse mikrofonene fra Sony Digital Wireless System går det som en drøm. 



 “Vårt publikum vil få en helt ny lydopple-
velse. Stemmen til hver enkelt sanger vil bli 
vesentlig klarere, og lav hvisking på scenen 
vil høres ut som hvisking rett inn i ditt eget 
øre” uttalte lydsjef Bengt Frienholt i 2010. Og 
det står han fortsatt fast på. 

– Vi har hatt systemet i et og et halvt år, og 
det har aldri sviktet. Vi bruker mikrofonene 
12 timer dagen, og jeg kan love dere at det 
ikke har skjedd noe galt så langt, forsikrer 
Frienholt. 

Under fremvisningen demonstreres DWX i 
forhold til analog med et par nøkler. Der det 
spraker og hviner i ørene i den analoge lyden, 
er det krystallklart lydbilde i den digitale. 

sony’s original wireless interface, wiDif-Hp 
Med sitt nye digitale trådløse system kom-

binerer Sony avansert digital teknologi, 
verdensledende analog mikrofonekspertise, 
trådløs overføring av lyd og opprettholder et 
misunnelsesverdig rykte for stabilitet innen 
lydbransjen. 

For å utforme det nye digitale lydbildet, 
utviklet Sony et nytt grensesnitt – WiDIF-HP 
(Wireless Digital Interface – High Profile). 
Dette grensesnittet sender ut høykvalitets 
24-bit/48 kHz lydsignaler med en variasjon 
på mer enn 106 dB, en bred frekvensrespons 
på 20 Hz til 22 kHz og har en lav latens på 
kun 3 ms. 

I tillegg er det ingen compander, som ofte 
blir brukt i det gamle analoge trådløse sys-
temet, som svekker lydbildet. 

WiDIF-HP realiserer en intermodulasjonsfri 
og likefordelt kanaltildeling, noe som mulig-

gjør en betydelig økning i antall simultane digi-
tale trådløse systemer i forhold til de analoge 
systemene. Eksempelvis så støtter en TV 
med 8-MHz båndbredde opp til 16 kanaler av 
simultanoperasjoner i Europa, og det trengs 
kun 48MHz båndbredde for å opprettholde et 
så stort system. Med et analogsystem trengs 
mer enn 300MHz til samme operasjon. Altså 
seks ganger med båndbredde. 

Dette formatet tillater bruk av den allerede 
eksisterende WL-800 serien av analoge tråd-
løse kanalplaner. I denne konfigurasjonen 
opererer DWX fortrolig med WL-800-serien 
uten risiko for forstyrrelse mellom den digitale 
og den analoge trådløse lyden. 

 

Trådløst og problemfritt sONy

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

– Vi har hatt systemet i et og et halvt år, og 
det har aldri sviktet. Vi bruker mikrofonene 12 
timer dagen, og jeg kan love dere at det ikke 
har skjedd noe galt så langt, forsikrer Bengt 
Frienholt, Lydsjef i Malmö Opera.

Sonys Dual Channel Rack Mountable Digital Wireless Receiver på Malmö Opera tar imot signaler fra de to 
antennene på scenen og bidrar til et sømmløst lydbilde.
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Trådløst og problemfritt 

WiDIF-HP gjør det mulig med en høyst 
stabil trådløs overføring uten at det 
degraderer lyden – en overføring som 
både er sikker og ekstremt tolerant for 
forstyrrende lydbølger utenifra. Formatet 
er digitalt modulert 

(π/4 QPSK), og kryptert til å minimere 
all risiko for avskjæring, noe som legger 
grunnlag for høysikkerhetsoverføring. 

For konfidensiell kommunikasjon støtter 
WiDIF-HP to type krypteringer. Først og 
fremst er det mulighet for å innstille på 
sikkerhetsnøkkelmodus – trådløs kom-
munikasjon mellom sender og mottaker 
kan opprettes ved å utveksle en krypte-
ringsnøkkel som er generert av senderen. 
Passordmodus er den andre muligheten. 
Da vil flere sendere og mottakere kon-
figureres ved hjelp av et eget passord. 
Denne modusen er spesielt nyttig for 
kringkastingskommunikasjon, i og med at 
den legger til rette for at mange mottakere 
kan motta lydsignaler fra én sender. 

funksjoner med muligheter
Krysskontrollfunksjonen gjør det mulig å 

kontrollere opptil 82 sendere sentralt ved 
å opprette et nettverkssystem, som tillater 
monitorering av senderens status (strøm-
forsyning, RF-nivå og sendernavn) og 
kontroll av parameterne (av/på, demping, 
frekvens og RF-output) fra en kontrollmot-
taker. Dette lar seg gjennomføre ved å 
kombinere metadata på WiDIF-HP’en og 
2.4GHz IEEE802-15-4 kommunikasjons-
teknologi. RF-signalene fra digitale og 
analoge trådløse mikrofonsystemer er 
uanfektet av 2.4GHz-kommunikasjonen. 
Disse monitoreringene og kontrollkapa-
biliteten er ideelle for håndtering av store 
multikanalsytemer og baserer seg på 
strømsparende teknologi. 

I tillegg til lydsignalene kan mengder 
med informasjon om senderne – slik som 
lyd input, og batterikapasitet – kan trådløst 
sendes til mottakerne som metadata. 
Dette gjør at brukerne kan monitorere 
senderstatusen på en høyst brukervennlig 
måte. 

Softwaren som brukes for å styre sys-
temet, The Wireless Studio, er tilgjengelig 
for Windows XP og Windows 7. Ett og 

samme system kan brukes av opptil seks 
PCer samtidig, og har følgende funks-
joner: enhetsstyring, feilloggfunksjon, 
enhetskontroll og styringsinformasjon. 

Omvisningen på operaen og forestil-
lingen etterlater ingen tvil om at DWX 
sikrer superb lydkvalitet, behagelig multi-
kanalstyring og en innovativ og kompro-
missløs arbeidsflyt. Noe som kanskje ikke 
er så overraskende med tanke på med 
Sonys drøye 50 år i den profesjonelle 
lydbransjen.

– Sonys lydprodukter er kanskje ikke 
alltid så synlige, spesielt ikke i butikker, 
men om man spør profesjonelle i lydtek-
nikere, så er Sony på topp, sier Warlich 
med et smil. 

Etter forestillingen er det ingen tvil om 
journalistenes dom; lyden er fabelaktig. 
Lyden veksles sømløst mellom sangerne. 
Et hvisk på scenen kunne likeså godt vært 
personen i setet ved siden av som hvisket 
deg i øret. I tillegg gjør gode skuespillere, 
og perfekt manøvrering av lyd og lys fo-
restillingen komplett. n

Sony DwX wiReleSS 
DiGital SySteM

DWX serien gir deg sømløs trådløst 

oppsett, for et stort antall mikrofoner. 

Den nye WiDIF-HP kodeken sørger for 

at du fanger opp de subtile elementene 

i lydbildet.

Dette er et system som skal makt å 

gjengi nyansene av den menneskelig 

stemme uten at den blir omformet til 

en lyd uten klang og bunn via digital 

teknologi. DWX kommer med den unike 

fjernstyringsteknologien, med toveis 

utveksling av metadata, dette gir deg 

fjernstyring av mikrofoninnstillinger hos 

mottakeren.

DWX med WiDIF-HP gir deg:
• Robust signal med fleksibel flerkanals 
drift.
• Sikker signalbane for lyden med 
kryptering.
• 24-bits lyd med en 20Hz-20 KHz re-

spons og ingen signal degradering.

Produktspesialist Markus Warlich 
viser fram Sonys Active Directional 
Antenna. 
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www.aja.com

Få oppdatert informasjon om alle våre produkter på www.aja.com

Voks med AJA
AJA kommer med tre nye produkter som fortsetter utviklingen innen on-
set løsninger, 4K, mobil redigering og filbasert arbeidsflyt.

T-TAP™

Bli mobil. Med en størrelse mindre enn en 
kortstokk sørger T-TAP for at du får SDI og HDMI 
10-bit video og embedded audio output fra alle 
Thunderbolt™ - tilkoblede systemer. Dette er 
kompatibelt med all redigeringssoftware som 
bruker AJA drivere, T-TAP gir deg SD-, HD- og 
2K-oppløsning rett i hånden.

Ki Pro Rack

Få overgangen fra tape til filbasert 
arbeidsflyt til å være sømløs. Ki Pro Rack har 
et frontpanel interface som hører hjemme 
i et proft maskinrom. Med profesjonelle 
video- og audiotilkoblinger, RS-422 kontroll 
og direkte opptak til høykvalitets ‘ready- 
to-edit’ filer, så er Ki Pro Rack den ultimate 
løsningen for å skifte til tapeløst.

Ki Pro Quad

Gjør deg klar for 4K nå. Ki Pro Quad gir 
oppløsning fra HD opp til 4K, alt i full 4:4:4 
kvalitet. Debayer RAW kamera data i real time, 
tar opp 4K ProRes til flyttbare SSD-disker og gir 
deg 4K- og HD-oppløsning samtidig. Ki Pro Quad 
forener alle stegene i din arbeidsflyt fra kamera 
til monitorering og redigering. Alt dette i en 
kompakt kraftfull pakke til en overkommelig pris.

™
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Ny sjef i turbulente tider

interVju meD naomi climer,
går av som sjef i sony professional, europa.

Fra Europa til USA
Moderselskapet Sony Corporation har hatt tøffe tider det siste 
året. I 2011 tapte selskapet nesten tre milliarder dollar. Broadcast 
delen av selskapet Sony Professional Solutions tjener likevel 
gode penger. I forkant av IBC 2012 tok Monitor seg en prat 
med Naomi Climer, visepresident i Sony Professional, Europa. 
Naomi Climer slutter nå som sjef for Sony i Europa, for å ta 
over en stilling i USA. 

– Vel, du har sikket sett at vi har fått en hel del dårlig press-
seomtale. Det har vært en del oppsigelser, og spesielt Sonys 
salget av TV-skjermer til private har stupt. Men Sony Profes-
sional har vært lønnsomme og voksende. Vi har vært mer en 
del av løsningen enn problemet, bedyrer Climer. 

Likevel innrømmer Naomi Climer at det har vært utfordrende 
tider også for proff-delen av Sony.

– Etter fjorårets tsunami hadde vi ikke nok produkter å selge, 
og kundene ventet ikke … de henvendte seg andre steder for å 
få tak i det de trengte. Men etter at vi fikk bukt med problemene 

rundt varetilførselen, vendte kundene tilbake til oss. Vi har tross 
alt lagt mye arbeid ned i våre kundeforbindelser. 

Det er gjennomgående for samtalen med Naomi Climer at 
hun vet et og annet om pressehåndtering. Den negative press-
seomtalen hun henviser til har neppe vært vridd ut av hennes 
vinklinger. Hun fremstår påfallende optimistisk på Sonys vegne, 
og gir uttrykk for at firmaet er rede for å takle enhver utfordring 
fremtiden måtte bringe. 

– Vi ønsker også å produsere og distribuere mer globalt. 
Den store produksjonen er fortsatt knyttet til Japan, men det vil 
forandre seg. Ikke bare på grunn faren for nye naturkatastrofer, 
men også på grunn av valutakursen på japansk yen. Sist jul 
tilbrakte jeg fem dager hjemme. Da jeg var tilbake på jobb 
hadde overskuddet mitt falt med fem millioner bare på grunn 
av valutakursendringer! Kursene er mer stabile nå, men å spre 
produksjonen til flere land er uansett en bra ting.

Sony Professionals har sin base i Basingstoke, England. Der 
befinner det seg om lag sytti ingeniører innen r&d, samt system- 
og serviceingeniører. Ser Climer for seg at det i nær fremtid kan 
være aktuelt med outsoursing av arbeidskraft til lavkostland?

– Ikke når det gjelder r&d. Her dreier det seg mer om å finne 
den riktige kompetansen snarere enn å finne billig arbeidskraft. 

Naomi Climer, vice president 
for Sony Professionals.
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Ny sjef i turbulente tider sONy

I langt tid hadde vi all vår r&d i Japan. Nå er det mer spredt, uten 
tanke på lavkostmodellen, men med tanke på å være der kompe-
tansen er størst. For eksempel er Sonys kreative software-utvikling 
i USA. Vi har også utviklingsekspertise plassert i Kina … og mye 
er lagt til Europa. 

Men de riktige ferdigheter kan vel etableres i hvilket som helst 
land i hele verden?

– Du har rett, denne kompetansen kunne vi ha utviklet i India, 
Mongolia eller et billigere land, og det ligger i vår firmapolitikk å 
spre evnene våre geografisk, men akkurat r&d er ikke i veldig stor 
grad styrt av kostnader. Da er det viktigere å være nært kundene. 
For eksempel, våre viktigste 3D-kunder er i Europa, derfor er det 
fint at 3D-utviklingen har sin base der. Og for tiden kan man se 
at markedene i Kina og Brasil øker kraftig, så da vil vi komme til 
å øke vårt tilstedeværelse der. Markedsnærvær betyr mer enn 
prisen på arbeidskraften. 

Hvis Naomi Climer har rett i det hun sier, vil med andre ord 
Sony fortsatt prege utviklingen innen kringkastingsteknologi. 
Utfordringen blir om moderselskapet Sony Corporation greier å 
vende tap til gevinst. Innovasjon setter stadig nye krav til utvikling 
og attraktive løsninger, spørsmålet blir om Sony fortsatt vil vise 
veien mot framtiden. n

 

NY EUROPA-SJEF
Sony har annonsert at Katsunori 
Yamanouchi er utnevnt til ny Europa-
sjef i Sony Professional. Han erstatter 
Naomi Climer, som etter seks år som 
toppsjef har blitt forfremmet til en ny 
global stilling i Sony.

Yamanouchi har vært ansatt i Sony 
Professional siden 1989, og har 
gjennom flere ledende stillinger i både 
Europa, USA og Asia opparbeidet seg 
omfattende internasjonal ledererfaring.

– Det er en glede å få bli en del av det europeiske teamet og 
kunne bygge videre på suksessen Naomi og resten av teamet har 
oppnådd. Jeg er overbevist om at vi kommer til å se fortsatt vekst 
i Europa, både i kjernemarkedene våre og i nye segmenter, sier 
KatsunoriYamanouchi.

– Det å lede Sony Professional Europe har vært et privilegium 
og et spennende eventyr. I løpet av mine seks år som Europa-sjef 
har vi vært vitne til en rekke teknologiske fremskritt, som blant 
annet HD, 3D og 4K. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utford-
ringer i Sony, og vet at jeg uten bekymringer kan overlate roret til 
Katsunori Yamanouchi, som har både kompetansen og erfaringen 
som skal til for å sikre fortsatt vekst for Sony Professional Europe, 
sier Naomi Climer om sin etterfølger.

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Verdens mest energi-
effektive lampe

Dedolight DLH4

• Spredning: 4,5-48°
• Watt: 100W (12V) eller  
 150W (24V)
• Størrelse: 124 x 171 x  
 127 mm
• Vekt: 558 gram

• DMX / Manuel dimming
• Robust utførelse
• Høyt lysutbytte
• Kan drives på batteri
• Stort utvalg av tilleggs- 
 utstyr

Satt sammen for location-, 
portrett- og intervjujobber. 
Alle kit inneholder softlys, 
pointsource-lamper og et 
utvalg av tilleggsutstyr. 
Dedolight kit kommer i 
både soft- og hardcase.

• Kompakt
• Lav vekt
• DMX / manuel dimming
• Stort bruksomeråde. Alle   
 Dedolight kit kan drives   
 på batteri (egen adapter).

Dedolight Kit
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En multitracker i hånden
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De siste to, tre årene har markedet blitt oversvømt av små tospors, digitale, hånd-

holdte feltopptakere, som alle gjør opptak på flashminne. Til tider kan man spørre 

seg om det virkelig er behov for alle disse, men samtidig er det opplagte verktøy for 

journalister, intervjuere, musikere, lydfolk, lydmestere og kringkastingsfolket. De gjør 

opptak i en kvalitet som kan brukes profesjonelt, i motsetning til eldre diktafoner og 

walkman-opptakere som bare kunne brukes som notatblokk for lyd.

Roland har vært i gamet 
lenge med sine små tospors 
opptakere, men har samtidig 

også laget digitale opptakere med 
bedre innganger, flere spor og bedre 
konverere for det profesjonelle mark-
edet. Sistnevnte har alle vært større 
transportable enheter, og ikke egen-
tlig håndholdte. Roland R-26 tar et op-
pgjør med dette og leverer her en ekte 
håndholdt enhet som kan gjøre opptak 
i opptil seks spor samtidig.

fysikken
Roland R-26 er imidlertid ikke som de 
vanlige tospors håndholdte; liten og 
hendig. Nei, maskinen er omtrent dobbelt 
så stor og tykk som de minste opptak-
erne, men til gjengjeld virker den robust 
og på tross av størrelsen kan den regnes 
som en håndholdt maskin. Alle trykk- og 
dreieknapper er velproporsjonerte og 
kan betjenes selv med kalde fingre. Ellers 
foregår mye av betjeningen på den store 
trykkfølsomme skjermen, men når disse me-
nyene først er stilt inn, ligger resten av styringen 
tilgjengelig på trykknappene og de store dreieknappene som 
styrer inngangsnivået på opptaket. 

På venstre side av R-26 sitter SD-kortet og USB-kontakten 
bak en gummiklaff, og under denne kobles også den med-
følgende strømledningen til. På motsatt side er det en mini-
jack stereoinngang for ekstern plug-in-mikrofon, en minijack 
hodetelefon-utgang med tilknyttet volumknapp, og her sitter 
også en minihøyttaler som kan brukes til rask monitorering når 
man skal finne en lydfil. På undersiden sitter to kombiuttak for 
balansert XLR/jack-inngang, som både kan brukes til mikrofon 
eller line nivå. På baksiden er det et lokk over fire AA-bat-
terier, og på oversiden av sitter de interne mikrofonene. Dette 

mikrofonoppsettet er unikt for R-26, fordi 
her har du både to omnimikrofoner og to 
nyremikrofoner i XY-oppsett. Disse stere-
omikrofonene kan innspilles på separate 
spor eller kombineres på et stereospor. 

R-26-kassen er laget i hardplast, og 
både utseende og funksjonalitet tyder på 
at Roland med denne maskinen fokuserer 
på de mer profesjonelle brukerne, siden 
funksjon helt klart har gått foran design. 
Dessverre trekker designet av mikrofon-
beskyttelsen litt ned i den samlede vurder-
ingen. Denne “forkrommede” beskyttelsen 
gir inntrykk av å tilhøre en helt annen og 
billigere prisklasse, og denne delen av R-26 
vil så avgjort ikke vinne noen designpriser.

Muligheter
Det interessante med denne håndholdte 
opptakeren fra Roland, er helt klart alle 
mulighetene den byr på. Den kan spille inn 
i to, fire eller seks spor i en rekke forskjel-
lige kvaliteter, fra MP3 til broadcast wav i 24 

bit/96 Khz-format. Likeledes kan de fire stere-
oinngangene kombineres på en rekke måter. Faktisk er 

det også mulig å ta opp fra alle inngangene i ett opptak: En 
brukerdefinert miks av de fire interne omni-/xy-mikrofonene 
på et stereospor, de analoge inngangene på et annet stere-
ospor og plug-in inngangen på et tredje spor. La oss se nøye 
på noen opplagte scenarier hvor man kan få behov for opptak 
i mer enn to spor. 

I en intervjusituasjon kan man sette opptil tre lavalier-mik-
rofoner på personene som intervjues i analog- og plug-in-
inngangene, og samtidig gjøre et ambiensopptak med den 
interne XY-mikrofonen eller en kombinasjon av de to interne 
mikrofonene. I en konsertsituasjon kan man kombinere et line-
uttak fra mikserpulten med de to interne stereomikrofonene. 
Eller via et dempeledd kan man bruke plug-in-inngangen til  
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mikser-uttaket, de analoge inngangene til to kvalitetsmikrofoner 
kombinert med de interne mikrofonene til ambiens. Mulighetene 
er mange, så se på oversikten over de mange inngangskombi-
nasjonene. 

Roland R-26 kan også brukes som lydkort til datamaskin via 
USB-tilkobling, en mulighet som mange brukere vil sette pris på. 
Den kan selvfølgelig også brukes til avspilling av lydfiler som er 
lagret på minnekortet, selv om R-26 ikke akkurat kan regnes som 
en iPod-erstatning.

innspilling
Inngangsmenyen til å angi innstillinger for hver inngang. Her kan 
man angi mikrofon power (phantom eller plug-in), limiter inn/ut og 
low cut inn/ut. Hvis man velger å bruke low cut på inngangen, kan 
man velge an avskjæringsfrekvens på 100, 200 eller 300 Hz. Dette 
er forholdsvis høye verdier, og her kunne det vært bedre med litt 
lavere frekvenser på f.eks. 80, 140 og 200 Hz.

Før en innspilling må opptaksnivået selvfølgelig stilles inn på 
R-26, og her brukes en kombinasjon av sensitivitetsregulering, 

som justeres på touch-skjermen og input-nivå, som styres via de 
to dreieknappene. Man kunne jo forledes til å tro at dreieknappene 
styrer henholdsvis høyre og venstre side av stereo-opptakene, 
men siden R-26 kan virke som både ett-, to-, fire- og seksspors 
opptaker, skifter funksjonaliteten på de to dreieknappene. Dette 
kan være forvirrende i starten, men Roland har prøvd å holde seg 
til ett system for innstillingene, og hvis man er i tvil før et opptak, 
er det bare å se på innspillingsverdiene som vises på skjermen 
og skru på en av knappene. Da ser man raskt hvilken knapp som 
styrer hva.

De maksimalt seks sporene er selvfølgelig vist med innspillings-
verdier på skjermen, med inngangskilde vist ved siden av hvert spor.

Før opptak trykker man på “sens”-knappen, og sensitiviteten 
på de mange inngangene justeres enten manuelt, ved å trykke på 
skjermen eller ved å trykke på “autosens”-knappen. I sistnevnte 
tilfelle lytter R-26 et øyeblikk og finner den beste innstillingen selv. 
Sensitiviteten blir automatisk regulert, men brukeren må selv dreie 
knappene til de foreslåtte verdiene som indikeres med tallverdier 
fra 0 til 100 nederst på skjermen.  

ROLAND R-26

Sony PMW-F3KGemini 4:4:4 recorder

174 000,- kr eks. m
va

Ta opp i høyest mulig kvalitet med 
4:4:4, 10-bits opptaker!

Få full utnyttelse av potensialet i PMW-F3K! 
Denne softwareoppgraderingen gir S-Log 

gamma og 4:4:4 chromasampling for optimal 
fargedybde og dynamikk. 

 

 Høykvalitets proffkamera med liten dybdeskarphet og HD-SDI 
tilkobling. Inkluderer 3 objektiver på 35mm, 50mm og 85mm.

Telefon: 22804000 
Epost: info@videoutstyr.no

Internett:
www.videoutstyr.no

VideoUtstyr Norge AS,
Stanseveien 4, 0975 Oslo

Videoprodukter for profesjonelle

Sony CBK-RGB01

Skaff d
eg proffpakken til k

un
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R R-26 kan settes 
opp slik at den gjør 
opptak to sekunder 
før man har trykket 
på rec-knappen, så 
man aldri mister det 
første av opptaket 
ved å være litt 
sen med fingeren. 
Underveis i inn-
spillingen kan det 
gjøres markeringer 
i opptaket på vik-
tige steder, og det er 
mulig å vlege hvilke 
av de seks sporene 
man vil høre i hode-
telefonene. Dess-
verre brukes mark-
er ingsfunksjonen 
ved å trykke på touch-skjermen. Det ville ha vært bedre hvis 
f.eks. den fysiske >>-knappen fylte denne funksjonen under 
opptak.

Etter opptak kan man enten høre på lydfilen via den interne 
høyttaleren eller i hodetelefonene. Igjen kan man velge hvilket 
av de innspilte sporene man vil lytte til. R-26 har også en del 
redigeringsfunksjoner, som split, kopi, trim eller kombi. Dette 
er funksjoner jeg tror de fleste brukere foretrekker å bruke 
hjemme på datamaskinen. Men, de er der, og til gjengjeld vil 
nok funksjoner som rename, delete og rec memo bli brukt 
flittigere underveis.

Berøringsskjermen er informativ og enkel å betjene, bort-
sett fra “back”-knappen som jeg kjempet en del med i starten 

av testen. Jeg fant 
imidlertid fort ut at 
den fysiske “menu”-
knappen kunne 
brukes i stedet. 
Bortsett fra dette 
lille, kritikkverdige 
punktet er bruk-
ergrensesnittet lett 
forståelig og krever 
lite lesing i hånd-
boken. 

lyd  
Kva l i te t s mes s i g 
minner de interne 
mikrofonene om 
det vi er vant til fra 
disse håndholdte 
maskinene; ikke de 

mest støysvake og nøytrale mikrofoner. XY-mikrofonen er 
forholdsvis lineær i det viktige området mellom 300 Hz til 2 
KHz, men under 300 Hz faller den jevnt, og over 2 KHz er 
det et løft i det litt harske området opp til ca. 7-8 KHz. Særlig 
det høye mellomregisterløftet kunne man godt vært uten, 
også fordi omnimikrofonene har samme løft, bare ikke like 
utpreget. Til gjengjeld er bunnen mer lineær på omnimikro-
fonene, så i de fleste opptak foretrakk jeg å bruke begge de 
interne mikrofonene, og hvis de gikk på samme stereospor, i 
et forhold på 1:1. Dette forholdet er selvfølgelig avhengig av 
akustikken i rommet hvor opptaket finner sted, siden omni-
mikrofonen jo får med seg med akustikk naturlig. På opptak 
med de interne mikrofonene var det støy. Ikke uakseptabelt 
høy, men likevel hørbart, særlig når man A/B-testet med en 
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Roland R-26

Antall spor: 1, 2, 4 eller 6
Kvalitet: 24 eller 16 bit WAV eller BWF 44.1, 48, 88.1, 96 
kHz, Mp3 i 320, 160 eller 128 kbps.
Interne mikrofoner: XY stereo nyre og stereo omni 
Eksterne innganger: Mic/line-inngang på XLR/jack og 
plug in-mikrofoninngang på minijack
Utgang: Hovedtelefon/line-utgang på minijack 
Opptaksmedium: SD-minnekort
Strømforsyning:
4 AA-batterier eller ekstern strømforsyning
Vekt: 370 g
Dimensjoner: 8,2 x 18 x 4,1 cm

Fordeler:
• Opptil 6 spor med fleksible kombinasjonsmuligheter 
• Støysvak og vellåtende ekstern inngang 
• Letbetjent brukergrensesnitt med berøringsskjerm 
• Rimelig pris

Ulemper:
• XY-mikrofonen har litt spinkel lyd
• “Back”-knappen er vanskelig å betjene

Pris:
2 500,- ekskl. mva.

Distributør: Roland Systems Group, tlf. +45 39 16 62 14,
www.rolandsystemsgroup.dk

Inngangskombinasjoner på R-26.
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støyfri kontrollinnspilling.
Til gjengjeld var mikrofonforsterkerne på de analoge inngan-

gene i en helt annen klasse, og kombinert med et par gode 
mikrofoner kunne det gjøres støyfrie og lineære opptak. A/B-
testen med en mikrofonforforsterker av høy kvalitet gjorde 
selvfølgelig en forskjell. Ganske overraskende var det nesten 
ingen forskjell på den hørbare støyen, men den utgjorde en 
liten forskjell for den soniske kvaliteten, hvor lydbildet ble en 
anelse “mindre” med R-26s innganger.  

Underveis i testen ble det svært tydelig at korrekt innstilling 
av sensitivitet er veldig viktig. Første opptak ble gjort med en 
sensitivitet på -32 dB og med input-nivå på 75. Fint utslag på 
meteret, så alt så bra ut. Men opptaket hadde dessverre for 
mye støy. Deretter ble det gjort et opptak med en sensitivitet 
-44 dB og med et input-nivå på 50. Samme opptaksstyrke, 
men her var resultatet opptak uten støy. Det siste sensitiv-
itetstallet var faktisk det samme som autofunksjonen for sen-
sitivitet på R-26 foreslo, så det er absolutt en fordel å bruke 
denne funksjonen for å få støyfritt opptak gjennom den ana-
loge inngangen.

Konklusjon
De 6 sporene og de mange kombinasjonsmulighetene på 
inngangene på Roland R-26 gjør denne håndholdte recor-
deren til et multiverktøy, og jeg kan se mange folk fra helt 
forskjellige deler av audio-bransjen, som kan få stor glede 
av denne utvidede funksjonaliteten og den gjennomtenkte 
brukerflaten. Lyden på de analoge inngangene er over-
raskende gode, og kritikken av de interne mikrofonene skal  
man vurdere opp i mot prisen, som ikke er mye høyere enn 
hva en alminnelig 2-spors digitalopptaker koster. n

ROLAND R-26

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.
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Det sies at ekte menn ikke tar sikkerhetskopier, men 
det er nettopp denne disiplinen som kan redde deg 
fra å måtte ringe til et produksjonsbyrå og be dem om 

å gjøre opptakene på nytt.

Korrupte filer og maskinvarefeil
I vår filbaserte tilværelse er sikkerhetskopiering en essensiell 
disiplin for å sikre prosjekter. Det skal nemlig ikke mye til for 
å velte et helt prosjekt.

Her er det to ting som er viktig å slå fast fra starten av. Den 
ene er forskjellen på maskinvarefeil og korrupte data. Sist-
nevnte dreier seg om data som på en eller annen måte har 
blitt ubrukelige. Det kan være snakk om noe som har gått galt 
i forbindelse med kopiering, eller alle typer programfeil som 
gjør at data ikke lagres korrekt. Maskinvarefeil er akkurat dét 
navnet antyder: Nemlig at elektronikk eller mekanikk har sluttet 
å virke. Det er flere måter å sikre seg mot maskinvarefeil på, 
men det er bare én måte å sikre seg mot korrupte data på, 
og det er sikkerhetskopiering. 

Det andre vi skal slå fast, er at disker normalt ikke sjekker 
om det er samsvar mellom det de faktisk skriver på disken, 
og de dataene de burde ha skrevet. Dette har med hastighet 
å gjøre. Hvis disken først skulle skrevet, og deretter lest og 
verifisert det skrevne, ville skrivehastigheten blitt mer enn 
halvert. Siden disker normalt er pålitelige, er risikoen for 
problemer liten. Videre er diskenes hastighet en viktig faktor 
for yteevnen for en PC eller et kamera. Derfor synes vi stort 
sett at risikoen er akseptabel. Men, den er der, og den for-
verres av en annen faktor. Alle disker og flashkort har nemlig 
en innebygd feilretting. Hvis skriving eller lesing feiler, prøver 
disken å kjøre operasjonen på nytt et bestemt antall ganger. 
Er det fortsatt ikke mulig å lese eller skrive etter at man har 
gjort det maksimale antallet med forsøk, sendes en feilrap-
port – men ikke før. Det inntreffer altså en isfjelleffekt, hvor lite 
kan sees på overflaten, mens det er store problemer i dypet. I 
realiteten kan en disk være på kanten av sammenbrudd uten at 
man ser det. Er feiltoleransen for eksempel satt til fem forsøk, 
men alle operasjoner lykkes på fjerde, er den fra brukerens 
synspunkt helt feilfri, om enn svært langsom. Dette på tross 

Vi kjenner alle det iskalde grøsset som går 

nedover ryggen når man starter opp redi-

geringen og den verken kan knytte seg til, 

finne eller kjenne igjen videofilene. Den har 

kanskje nærmest glemt prosjektet ditt, og 

det mistenkelig tett opp mot deadline.

av at disken i virkeligheten balanserer på dødens rand. Derfor 
er det svært foruroligende hvis en disk plutselig begynner å bli 
veldig treg. Det gjelder også hvis det begynner å dukke opp 
dårlige sektorer på disken.

Med dette burde vi ha stadfestet at sikkerhetskopiering er 
en meget, meget viktig disiplin.

alt starter ved kameraet
Flashkortene som settes inn i kameraet er fantastisk solide i 
forhold til en tradisjonell harddisk med roterende, magnetiske 
plater. Men også her bør man passe på. Det elektroniske min-
nechipene på kortet blir nemlig også slitt. Det skyldes at de 
enkelte minnecellene må holde en elektrisk ladning, og det 
klarer de dårligere og dårligere, jo flere ganger de brukes. På 
grunn av dette har Sony og Panasonic spesifisert et maksimalt 
antall ganger et P2- eller SxS-kort kan brukes. Alle minnekort 
har reserve-minneceller som kan korrigere for feil, men det 
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kommer en tid da disse reservene også er brukt opp og begynner 
å melde om feil.

Derfor er det viktig å holde styr på minnekortene. De nyeste bør 
brukes til de viktigste opptakene. Kortene bør alltid formateres i kam-
eraet, slik at man er best mulig sikret mot korrupsjon. Bruker man en 
datamaskin til å formatere kort, kan man risikere at de formateres på 
enn annen måte enn kameraet ville gjort det. Og sjekker ikke kam-
eraet kortkvaliteten, kan man risikere korrupte data hvis kameraet 
bare setter i gang med skrivingen. Et lite testopptak etterfulgt av 
avspilling av opptaket, vil kunne vise om kortet fungerer i kameraet.

Minnekortet fungerer jo som et digitalt negativ, og bør behandles 
deretter. Heldigvis har mange kameraer mulighet for å ta opp på to 
kort parallelt eller på ett kort og via HDMI eller SDI på en opptaker. 
Dermed kan man overleve feil på et minnekort. 

sjekk alle opptak
Etter opptak bør man verifisere innspillingen. Det kan naturligvis 
gjøres ved å se igjennom hele opptaket, men en bedre måte er å 
kopiere kortet til en harddisk via en bærbar datamaskin. 

Det finnes et program som er spesielt beregnet på intelligent 
kopiering og verfisering av minnekort. ShortPut Pro (www.imagine-
products.com) er spesialdesignet til å håndtere alle typer minnekort 
og lage en verifisert kopi på harddisken. Et alternativ er Offloader 
(www.videotoolshed.com), som både finnes til Apple og Windows. 
Denne programvaren kan til og med kode mediene for ProRes HD 
422 eller Avid DNxHD. RED-brukere kan ta en titt på R3D Data 
manager (www.r3ddata.com). 

Det finnes også spesialutviklede enheter som Video Storage Pro 
fra Nexto (www.netxtodiusa.com), hvor man kan kopiere direkte fra 
et minnekort til en harddisk og få kopien verifisert etterpå. Det er 
bare en liten ting som er veldig viktig: Sørg for å gi kortene forskjel-
lige navn. Har man 10 kort som alle har navnet “No name”, kan kopi-

eringsprogrammet bli ganske forvirret og legge alle kort på samme 
sted under kopieringen. 

Når kortets opptak er verifisert, kan kortet arkiveres og ikke brukes 
igjen før produksjonen er ferdig. Dette er selvfølgelig i en ideell 
verden. Hvis produksjonen skjer på P2- eller SxS-kort er dette neppe 
noen gjennomførbar strategi, med mindre man har et stort budsjett. 
Ideen holder imidlertid i AVCHD-sammenheng, der kortene er billige. 
Når videoen leses inn i redigeringen, møter man en helt annen 
problematikk. Det tilføres nå ekstra medier i form av lyd, foto, skilt 
og alle slags metadata. Dette skal også sikkerhetskopieres. Å ikke 
gjøre dette kan sammenlignes med å kjøre bil uten reservedekk. n

Dette programmet kan kopiere et komplett minnekort fra et kamera og 
verifisere kopien, slik at man er sikker på at innholdet ikke har blitt korrupt 
under kopieringen.

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Vi har mye å lære mye om den 
digitale fremtiden av en femti 
år gammel musikkonkurranse, 
sier David Wood. I nettets unge 

dager var ikke bithastigheten i nærheten 
av hva den er i dag. Men hvert år ble større 
båndbredder og servere tilgjengelige, og 
tilkoblingshastigheten kunne økes. Siden 
alt kan måles på Internett, oppdaget jeg 
raskt at det var en viktig sammenheng 
mellom den høyere bithastigheten, for-
bedringene i bildekvalitet den medførte 
og hvor lenge folk så på.

David kom altså frem til at høyere kva-
litet betydde mer seertid, og denne sta-
tistikken ble hovedformelen i målingene 
av hvor suksessfulle nettsendingene 
var. Disse erfaringene bærer David med 
seg når han illustrerer de merkbare og 
krevende utfordringene dagens medie-
foretak står ovenfor.

Mengden av videomateriale og pro-
grammer for avspilling har eksplodert. 
Det samme gjelder mengden av formater, 
som har nådd et forvirrende høyt antall. 
Tilkoblingshastigheten stiger i utviklings-
landene, bruken av mobile enheter øker i 
rakettfart, sosiale medier kullkaster forret-
ningsmodeller og produsentene snakker 
om at en milliard enheter vil være koblet 
til Internett om mindre enn fem år. 

– Fordi det finnes mer materiale til-
gjengelig og flere måter å få tak i det på, 

vil seertidene bli den viktigste faktoren 
for medieforetak som vil slå igjennom i 
de kommende ti, femten årene. Men når 
det finnes så mye teknologi tilgjengelig, og 
stadig mer for hver dag som går, hvordan 
skal man kunne planlegge fremtidige 
utviklingsmuligheter, produkter, tjenester 
og infrastruktur på en forutsigbar måte? 

Gå tillitsfullt inn i fremtiden
Når syklusene for innkjøp og produks-
jonssetting av teknologi påvirker og over-
lapper hverandre, må medieforetakene 
i fremtiden balansere en rekke faktorer 
for å bli fremgangsrike. Passende nok 
kaller matematikere denne ikke-lineære 
tilbakekoplingssituasjonen med mange 
faktorer et kaotisk system.

Men selv i slike systemer er det mulig 
å få tak i tendenser og retninger (mate-
matikere kaller dem attraktorer, ettersom 
de ser ut til å tiltrekke seg løsninger). 
Derfor organiserer Society of Motion 
Picture of Television Engineers (SMPTE) 
i samarbeid med EBU forum for ny me-
dieteknologi i Genève (se faktaboksen).

– Forumet er unikt på den måten at det 
bringer sammen ledende bildeteknikere, 
forskere, vitenskapsmenn, personal, 
produsenter og strateger, og ettersom det 
tilbyr en vitenskapelig og ikke-kommer-
siell mulighet for å diskutere den viktigste 
og mest nyskapende forskningen innen 

kringkastings-, bredbånds- og filmindu-
strien i det nærmeste tiåret, med særlig 
fokus på teknologi som trolig vil komme 
på markedet i løpet av de nærmeste tre 
årene, fortsetter David.

– Men det viktigste er at sammenkom-
sten vil bidra betraktelig til den pågående 
debatten om hvordan fremtidens mediefo-
retak vil se ut, og hvordan de kan gå till-
litsfullt inn i fremtiden, og sikre og beholde 
den verdifulle opparbeidede seertiden. 

Hjemme eller borte
Et spørsmål som kommer til å være ret-
ningsledende for fremtidens medieforetak 
i deres beslutningstaken, er hva som vil gi 
best resultat: Å jobbe lokalt eller fra dis-
tanse. Dette handler om vanlige spørsmål 
angående geografisk lokalisering og 
programproduksjon. Er det for eksempel 
smartere å bygge en serverpark på Island, 
der kjøling er billig, eller skal man beholde 
et lokalt datasenter i et varmere klima og 
ha mer kontroll. Det er også snakk om 
velkjente kostnadsproblemer: Er det best 
å flytte produksjonen til et fjerntilkoblet sky 
eller følge med den stadig nedadgående 
kurven på varekomponenter og beholde 
produksjonen lokalt? 

Men debatten fører også med seg noen 
viktige og svært nyanserte forbruker-
spørsmål. Tenk på den langsiktige verdien 
av en populær teknologi. For eksempel T
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Seertid – den digitale fremtidens viktigste drivkraft
Eurovision Song Contest er 

det eldste TV-programmet i 

verden som lokker 125 mil-

lioner seere hvert år. David 

Wood er stedfortredende 

leder for teknikk og utvikling 

i European Broadcasting 

Union, EBU, og diskuterer 

med sine programkollegaer 

hvordan konkurransen skal 

kunne sendes via Internett.
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kan det være fristende å se applikasjoner til 
smarttelefoner og nettbrett som en perma-
nent egenskap i det digitale landskapet og 
at lokal produksjon av programvare er det 
beste for både medieeiere og forbrukere. 
Men det nye landskapet med HTML 5 gjør 
det mulig å utføre svært avansert arbeid på 
et nettsted fra distanse og levere kjørbart 
innhold uten å begrenses av avtaler med 
mobilprodusenter eller produsenter av 
mobile operativsystem. 

– Også forbrukernes hjem vil involveres 
i denne diskusjonen. Et eksempel er søke-
motorer. Idag søker de igjennom en utrolig 
mengde av avleggs nettbasert aktivitet som 
er relatert til å finne videoklipp og annet. 
Men med stadig mer avansert ustyr i hje-
mmet, fra digitalbokser til spillkonsoller, og 
den økte bruken av metadata, er det mulig å 
forestille seg et søkeverktøy som er instan-
siert på en chip i lokal forbrukerutrustning.

overvurdering eller undervurdering 
En annen tungtveiende del av utviklingen 
av digitale medier i de kommende årene 
er faren for å overvurdere hvor raskt den 
nye teknolgien faktisk vil komme, og un-
dervurdere hvor lang tid det vil ta før den 
slår igjennom. 

– Som ingeniør vil jeg si at kollegaene 
mine ofte er for optimistiske når de skal vur-
dere i hvilken takt en teknologi vil integreres 
i mediebedriftene. Utenfor FoU-labben er 
det flere faktorer som forsinker prosessen. 
Kapitalbudsjettene har andre prioriteringer. 
Man må overvinne integrasjonsproblemer. 
Og, som vi har sett de siste tre årene, kan 
kaptialmarkedet kullkaste selv de mest 
gjennomarbeidede planer.

David nevner HD-TV som et eksempel. 
Teknologien ble utviklet tidlig på åttitallet, 
og mange trodde et gjennombrudd lå rett 
rundt hjørnet, men det ble ikke fullt utbygd 
før tidlig på 2000-tallet, og pågår fortsatt 
i mange land. Overgangen til UHDTV vil 
kanskje skje på samme måte.

– Men ser man på utviklingen av Internett 
fra tiden da HTML først ble introdusert er 
det ingen sjanse for at forskergruppen 
ved CERN, som ganske enkelt ville sende 
artikler til hverandre, kunne ha forutsett at 
arbeidet de gjorde ville bli en støttepilar i 
samfunnet på lengre sikt. n 

Seertid – den digitale fremtidens viktigste drivkraft

Artikkelforfatter David Wood er en anerk-
jent ekspert innen kringkastingsindustrien, 
og Deputy Director of Technology and 
Development (stedfordredende leder for 
teknikk og utvikling) i EBU og talsmann 
for programkommitteen for SMPTE Forum 
on Emerging Media Technologies – forum 
for ny medieteknologi.

”Som ingeniør mener jeg 
at kollegaene mine ofte er 
for optimistiske når de skal 

vurdere i hvilken takt en 
teknologi vil intergreres i 
mediebedriftene. Utenfor 

FoU-labben finnes faktorer 
som forsinker prosessen. 
Kapitalbudsjettene har 

andre prioriteringer. 
Mån må overvinne 

integrasjonsproblemer.” 

david wood, 
sTedForTredende leder For 
Teknikk og uTvikling i ebu, 

euroPean broadcasTing union

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

Line source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.
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prognosemakerene på 300 000 solgte Smart TV’er i 2012. Nå i mai antar 
elektronikkindustrien at det vil bli solgt mer enn 500 000 Smart TV’er. En 
oppjustering på 70 prosent i det svenske markedet. Vi går fra å være TV-
seere til å bli TV-brukere. Den samme trenden ser vi for Philips i de andre 
nordiske landene, sier Joakim Örnstig hos Philips TV.Ifølge en prognose 
fra analyseselskapet Media Vision kommer over 1 million husstander, 
eller en av fire svenske husholdninger til å koble TV’en til internett i 2013. 
Prognosen inkluderer også avanserte spillkonsoller. Selv for Philips er det 
viktig å oppgradere prognosene, spesielt når det gjelder selskapets flere 
høyprofilerte produkter. Nå annonserer Philips sin nye generasjon Smart 
TV, tilrettelagt for TV-brukere, med prosessorkraft tilsvarende en PC. – Vi 
lanserte en komplett serie med Smart TV i vår og sommer, og vi tror at vår 
7000-serien vil være den mest populære Smart TV’en grunnet at den har 
alle nyhetene til en god pris, slik som integrert Wi-Fi, Wi-Fi smart skjerm 
hvor du kan koble til ditt nettbrett uansett merke, og innebygd Skype, sier 
Joakim Örnstig.

Danmon leverte løsningen for 
tV-overføring fra 22.7-saken

Fra rettsal 250 i Oslo tinghus ble alt som skjedde i 22.7-saken overført til 
andre saler i Oslo tinghus og til saler i 17 domstoler rundt omkring i Norge. 
Deler av sendingen vises også på nasjonale og internasjonale TV-kanaler. 
Danmon har levert produksjonsutstyret og streaming-løsningen som gjør 
det mulig for overlevende, pårørende og andre berørte i hele landet å følge 
saken som om de selv var til stede i rettsalen.
– Vi er veldig godt fornøyde med hvordan systemet fungerer, og det er 
blitt like bra som vi hadde håpet, forteller drifts- og serviceleder Nina 
Gulbrandsen ved Oslo tingrett. Hun hadde ansvaret for anskaffelse av løs-
ningen som brukes til produksjon og streaming av sendingene fra rettsalen.
– Det som er spesielt med denne rettsaken er at de berørte kommer fra 
hele Norge. Alle pårørende og fornærmede har en lovfestet rett til å være 
tilstede i salen. Etter 22.7 måtte vi derfor vurdere om man skulle kjøre 
rettsaken i et veldig stort lokale, hvor alle aktørene kunne komme inn i 
samme rom, eller om vi skulle bruke en ordinær rettsal og overføre lyd og 
bilde til andre saler. Vi valgte det siste, sier Gulbrandsen.
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Bransjenytt

DVS = Rohde & Schwarz i norge
DVS Digital Video Systems GmbH ble innlemmet i Rohde & Schwarz 
gruppen i desember 2011, og har skiftet navn til Rohde & Schwarz 
DVS GmbH. Siden Rohde & Schwarz i mange år har hatt eget kontor i 
Norge, vil norske kunder kunne dra nytte av den lokale tilstedeværelsen. 
Rohde & Schwarz Norge AS har også knyttet til seg John Hjelle som sin 
forlengede arm ut i postproduksjons- og kringkastingsmarkedet via sitt 
selskap EPROM Ltd.
Rohde & Schwarz DVS GmbH, med hovedkontor i Hannover i Tyskland, er 
en pionér innen digital video og lagringssystemer for film-og TV-industrien. 
Anvendelsesområdene spenner fra utstyr for produksjon av TV-serier til 
Hollywood storfilmer og 4K filmer for digitale kinoer. Rohde & Schwarz har 
på sin side i snart 60 år vært en markedsleder innen transmisjons-kjeden 
i kringkasting samt test- og måleutstyr, og i Norge bærer for eksempel 
senderne i det digitale bakkenettet R&S-logo. For bedre kunne betjene 
begge sider av disse markedssegmentene har man nå slått sammen 
salgsaktivitetene slik at DVS produktene fremover vil bli markedsført i de 
mer enn 70 landene hvor Rohde & Schwarz er representert.
Rohde & Schwarz DVS GmbH er en leverandør av spesielt utviklet og 
produsert hardware og software for filmindustrien, og et av produktene 
VENICE, en fremtidsrettet produksjons hub som leverer en fleksibel løs-
ning for moderne filbasert arbeidsflyt for kringkasting.
Rohde & Schwarz DVS GmbH vil være å finne på IBC i Amsterdam i 
September på stand 7.E25, hvor Ove Ladegård, Bjørn Sveum og John 
Hjelle vil være å treffe.
Kontaktopplysninger for selskapet er: Rohde & Schwarz Norge AS,  
Østensjøveien 34, 0667 Oslo. Tlf. 23386600, www.rohde-schwarz.no

Smart tV vokser raskere enn 
forventet i de nordiske landene

Antallet Smart TV vokser raskere enn forventet i norden. Kraftigere pro-
sessorer, oppdaterte TV-tjenester og mer interessante TV applikasjoner 
er årsaken. I løpet av 2013 er det forventet at hver fjerde svenske hus-
holdninger har en Smart TV tilkoblet internett. I Sverige i januar trodde 

Ove Ladegård, Bjørn Sveum og John Hjelle gleder seg til å mote nye kunder på 
IBC 2012.
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dem som har gjort en spesiell innsats 
for kinoens kår i Europa. Bransjefo-
reningen Film & Kino sin direktør Lene 
Løken fikk nå tildelt denne hederen.
Overrekkelsen fant sted under bran-
sjens messetreff CineEurope i Bar-
celona i sommer. I begrunnelsen for 
tildelingen heter det at Lene Løken har 
vært en pådriver for kinoutviklingen 
ikke bare i Norge, men også i Europa.
Videre at hun gjennom sine verv i 
UNIC er kjent for sin klare tale og 
konstruktive analyser av bransjens 
muligheter og utfordringer, noe som 
har vært svært nyttig for den europe-
iske kinoorganisasjonen.
I sin takketale sa Løken blant annet at 
det er en ære å motta prisen nettopp i 
en tid hvor det er så viktig å jobbe for 
kinoens kår i en digital hverdag. – Det 
er en ny generasjon som vokser opp 
nå, i en verden der alt er tilgjengelig 
online.
Vi må lære dem at også kinoen er et 
sosialt medium, der de kan se film 
sammen med sine venner på det store 
lerretet, sa hun. 

nye programsjefer i 
nordisk film tV

Jan Petter Rudidalen og Petter 
Testmann-Koch tiltrer stillingene 

som programsjefer i Nordisk Film TV. 
Rudidalen har lenge jobbet i Nordisk 
Film, men Testmann-Koch kommer 
fra Dinamo. Dette er to meget viktige 
ansettelser med tanke på vårt sterke 
ønske om å utvikle flere nye norske 
TV-formater og samtidig ha ambis-
joner om å produsere TV innenfor 
et bredt spekter av sjangere forteller 
Lars Finnland, administrerende di-
rektør i Nordisk Film TV. Rudidalen 
har vært med lenge i den norske 
TV-produksjonsbransjen og lansert 
og laget mange TV-produksjoner 
innen realitysjangeren som ”Jakten på 
kjærligheten”, ”Åndenes makt”, ”Bygg 
og Bedrag”, ”Jakten på den 6. sans” 
og ”Hjelp, han pusser opp!” Testmann-
Koch på sin side vil få ansvaret for 
eventsatsingene og det bransjen 
kaller ”shiny-floor”-produksjoner som 
”Idol” og ”The Voice – Norges beste 
stemme”. Testmann-Koch var blant 
annet med å produsere sistnevnte 
satsing. – Tiden er over hvor enkelt 
produsenter klarer å holde seg opp-
datert og utvikle formater innenfor 
mange TV-sjangere. Nå vil Rudidalen 
og Testmann-Koch lede an dette 
arbeidet sammen med vår svært dyk-
tige gruppe av produsenter forteller 
Nordisk Film sjef Finnland.

stjerner til niss 
veteraner

Ny dokumentarfilmkonsulent Even 
Benestad var blant stjernenavnene 
når NISS avduket sin egen Wall of 
Fame i sommer. Prisene ble delt ut av 
styreleder i Anthon B. Nilsen Utdan-
ning AS, Nicolai Løvenskiold. – Vi 
ønsker å vise at vi setter pris våre 
studenter som gjør seg bemerket 
etter sine studier ved NISS. En Wall 
of Fame etter modell av Walk of Fame 
i Hollywood synes vi er en flott måte å 
markere dette på. De seks første fikk 
sine stjerner i år, og at man her finner 
flere internasjonalt anerkjente artister 
og produsenter både innen film, TV, 
musikk og lyd viser mangfoldet i ut-
danningstilbudet ved NISS, sier rektor 
Jørgen H. V. Gjerdrum. NISS startet 
opp som Norsk Lydskole i 1984, og 
har etter snart 30 år mange anerk-
jente tidligere studenter. En rekke av 
disse ble nominert, og juryen valgte 
å tildele blant annet følgende tidligere 
studenter de første av mange stjerner 
på NISS Wall of fame:
Even Benestad – Regissør av kinodo-
kumentarene ”Alt om min far”, ”Natural 
Born Star” og ”Pushwagner”. En av 
Norges fremste dokumentarfilmska-
pere de siste ti årene.
Morten Lindberg – Med ni nomi-
nasjoner til Grammy-awards som 
produsent og tekniker, tre spelle-
mannpriser og seks nominasjoner er 
Lindberg en tungvekter i lydbransjen. 
Lydansvar for omtrent 400 album og 
gründer for platemerket 2L. 
Jesper Herning – Har vært i konstant 
virksomhet siden han gikk ut fra NISS 

i 2010, med teater- og konsertturneer. 
Fast ansatt som tekniker i Norges 
største utleiefirma AVAB CAC. 
Dorte Pedersen – Selvstendig 
næringsdrivende spesialeffektmaker/
sminkør og jobber fulltid i filmbransjen. 
Pedersen har medvirket i blant annet 
Kong Curling, Fritt Vilt 1-3, Rovdyr og 
Varg Veum: Svarte får. Hun jobber nå 
med en ny film, Gåten Ragnarokk.

nRK har valgt 
Mediateket

Mediateket har blitt tildelt to viktige 
anbud i NRK den siste tiden. Det ene 
er NORDIF3, hvor NRK på vegne av 
Nordvision søkte å finne en løsning 
for å utveksle programmer og klipp 
mellom de Nordiske kringkasterne; 
NRK, SVT DR, YLE og RUV. Det var 
et krav at løsningen var brukervennlig, 
stabil og at hastighet på filoverførin-
gene er høy. Mediateket, i samarbeid 
med Tedial, vil levere MAM for den 
filbaserte kontribusjonen som settes 
i drift januar 2013.
Den andre løsningen Mediateket har 
vunnet anbud for er ”Digital spedisjon” 
hvor NRK ønsker å dekke sine behov 
for fil-leveranser fra ulike aktører inn 
til NRKs produksjonssystemer. Medi-
atekets første oppgave med ”Signiant” 
var å bistå NRK i å overføre filer fra 
London OL.

pris til lene løken
UNIC Achievement Award tilsvarer 
den norske Aamot-statuetten og gis til 

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

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

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

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

Galleriet
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www.monitormagasin.no

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

6008_danmon se monitor ann 2  10/01/06  12:45  Side 1

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

foR annonSe 
i GalleRiet

ring 48 03 41 83

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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere



SYDPOLEN
Hva tåler videokamera av 

frost og kulde

Erling Teig
Apple Norge

Nye Final Cut Studio

Amund Lie
Undervannsfotograf

RED ONE

Ola Strandh
Massive Entertainment

Lyddesign for spill

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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DIGITAL
playout, infrastruktur og 

arbeidsflyt hos Fabelaktiv

Jason Levine og
Max Hagelstam

med ny Premiere Pro

Atle Øye
AVIT-Systems Norge AS
satser på Thomson GV

Thomas Drape
LAN-baserte angrep

farligst for nettet

Forlaget Nye MedierMonitor
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XDCAM HD
Nå i produksjon fra

Svalbard til Sør-Afrika

Aal Stasjon
Sikker lagring av 
fi lm- og videofi ler

Tim Hetherington 
Rory Peck Award for

Afghanistan-reportasje

 Jørgen Scheel 
Mediateket

Overføring av mediefi ler

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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Shotgun Justice
Stor test av 

Shotgun-mikrofoner

Sony NXCAM
Lansering

Digital arbeidshest

Gaute Storaas
Komponist

Filmmusikk som skinner

Kenneth Bonde
Vizfx

Samarbeid over nett

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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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

HELICAM
Med minihelikopter 

på videoopptak

Tore Mortensen
Sony Broadcast

På plass på IBC 2008

Greger Seth
Thomson Grass Valley

Satser i Norden

Tobias Golodnoff
Danmarks Radio

Arkiverer alt 

Forlaget Nye MedierMonitor
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3ality Digital
lærer Hollywood å skyte 3D

Endre Skandfer og 
Morten Moen

Storm Studios om VFX

IBC 2009
Mange besøkende på 
leting etter løsninger 

Morgan David
Sony BPE

Slik blir framtiden
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HDV-KAMERA
Perfekt for reisedokumentar 

mener Kevin Augello

Utah Sandar
Satser videre med

Utah Scientific i ryggen

Ole Herman Larsen
LLB-foreningen

Messe i Oslo Spektrum

Frank Boyd
Unexpected Media

Crossover Lab 08
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Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifi seres

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

Track The Actors
Trøndersk oppfi nnelse 

i Den Norske Opera

Joel Aron
Effektveteran hos ILM

Ray Kay
Fra lokal-TV til suksess 

som regissør i USA

Nå i Final Cut Pro

Apple Color
Avansert

fargekorrigering i
Final Cut Studio

Nå i Final Cut ProNå i Final Cut Pro

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis av

S
K

A
N

D
IN

A
V

IA
S

 L
E

D
E

N
D

E
 B

R
A

N
S

J
E

M
A

G
A

S
IN

 F
O

R
 I

N
S

TA
LL

A
S

J
O

N
 O

G
 P

R
O

D
U

K
S

J
O

N
 I

 A
V

-B
R

A
N

S
J

E
N

NO
RG

E

N
R.

4 
20

07
 P

RI
S 

64
,-

SC
AN

DI
NA

VI
A



Vi er kunnskap
Video 4 er den ledende leverandøren 
av medieprodukter i Norge. Hos oss får 
du en kombinasjon av enestående
kunnskap, erfaring og service. 

Og Norges største utvalg 
av profesjonelle verktøy. 
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