
Blackmagic Cinema Camera
Første filmen i Skandinavia

Samsung vinner
85 tommers UHD-skjerm

IBC 2013-oversikt
Klar for Amsterdam

Effektfilm
A(r)men kobler 
effekter og film CANON 1D C

Rykende ferskt kamera med 4K 
– til prisen av en bruktbil
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ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL
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Stor messe i Spektrum
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Stargate Media
360 graders video
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GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

CANON 5D MKIII VS. NIKON D800
Super-DSLR i duell
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CATO 
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Første opptaksdag med Sony F65
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RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
3 

20
11

 P
RI

S 
64

,-
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

SC
AN

DI
NA

VI
A

Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500

N
O

R
G

E

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 1 2013 • PRIS: 64,-

NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
2 

20
10

 P
RI

S 
64

,-
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

SC
AN

DI
NA

VI
A

Sc
an

di
na

vi
a



Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender

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

N
O

R
G

E

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 3 2012 • PRIS: 64,-

NIKON D800
Nikon tar opp kampen

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

N
O

R
G

E

KRYPTON
Fra opptak til ferdig film

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

LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

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

ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
1 

20
12

 P
RI

S 
64

,-
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

SC
AN

DI
NA

VI
A

Stargate Media
360 graders video

N
O

R
G

E

GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN

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

Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

Fakta fra eksperter
Kronikker fra kolleger

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

N
O

R
G

E

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

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 2 2012 • PRIS: 64,-

CATO 
JOHANSEN 
Første opptaksdag med Sony F65

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
3 

20
11

 P
RI

S 
64

,-
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

SC
AN

DI
NA

VI
A

Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500

N
O

R
G

E

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 1 2013 • PRIS: 64,-

NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
2 

20
10

 P
RI

S 
64

,-
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

SC
AN

DI
NA

VI
A

Sc
an

di
na

vi
a



www.monitormagasin.no4  SEPTEMBER 2013

innHOLD 3 - 2013

I dette nummeret
10 n BLACKMAGIC CINEMA CAMERA – EN SKARP UTFORDRER
Er det godt til å være sant? Det nye kameraet fra Blackmagic utfordrer 
både stort og smått. Det koster det samme som et DSLR-kamera, og 
leverer et profesjonelt resultat. Imidlertid er det mye som gjenstår før 
det kan utfordre de etablerte produsentene for alvor.

14 n CANON 1DC – 4K TUNG DSLR MED MINITELELyD
Rykende ferskt fra Canons fabrikken fikk vi et testkamera, med filming 
i 4K eller nesten ni megapiksler og et prisnivå som tilsvarer en liten bil, 
vi har testet ut nye Canon 1DC og undersøkt hva det kan brukes til.

18 n MIRAKULøS ARM I EFFEKTFILM
Den omfattende regionaliseringen av norsk film, har ført til økt film-
produksjon, men til nå har fylkene rundt Oslofjorden ikke vært en del 
av denne politikken. Kortfilmen A(r)men er historien om den strengt 
religiøst oppdratte Arne, som mister en arm i en arbeidsulykke. Dette 
er én av mange fortellinger Viken filmsenter har gitt økonomisk støtte 
til det siste året.

21 n IBC 2013 – GUIDE
Den europeiske messen for kringkastingsteknikk IBC nærmer seg og 
vi gir deg tips og oversikt med på veien hvis du skal til Amsterdam.

26 n samsung s9 uHD størst, Dyrest og flottest
Hvis du tvilte på at 4K kommer, så bør du bli overbevist når Samsung 
i sommer lanserte Ultra HD skjerm. Monitor satt seg ned for å se på 
TV på Aker brygge i Oslo.

28 n DMX – TRåDLøS LySSTyRING
Den tradisjonelle kabelen er skiftet ut med de trådløse DMX lyssty-
ringssystemene som har kommet på markedet. Monitor har vært på 
besøk hos en av produsentene, svenske LumenRadio i Gøteborg, for å 
finne ut mer om hvordan de nye systemene fungerer.

32 n GAMMA OG GAMMAKORREKSJON
Monitor gir deg en gjennomgang av fenomenet gamma med dets for-
deler og ulemper. Vi håper den vil gi bedre innsikt i hva det er mulig å 
oppnå på dette feltet. Kanskje vil den også spare redigerere og fotografer 
for slitsomme tester.

36 n SONy SPECTRALAyERS PRO – LyDREDIGERING I LAG 
Spektralredigering av lyd er ingen nyhet på markedet, men det er mange 
som har fokus på fjerning av forstyrrende lyder fra innspillinger. Med 
SpectraLayers Pro tilbyr Sony Creative Software nå både opprydding 
og kreative muligheter med lydredigering i lag.

39 n SONy VISER VEI MOT 4K
Katsunori Yamanouchi den nye sjefen for Sony Professional Solutions 
Europe møtte Monitor i Las Vegas. Nå tar Sony nye strategisk grep fram 
mot IBC2013, som Sony sjefen varslet i våres.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNyHETER

40 n BRANSJENyTT

42 n GALLERIET

Sony SpectraLayers Pro – Lydredigering i lag, side 36

DMX – trådløs lysstyring, side 28

Canon 1DC – 4K tung DSLR med minitelelyd, side 14

“Som lydtekniker for Kristian Valen gjennom mange år, er det utrolig viktig for meg å jobbe med teknisk 
utstyr jeg kan stole 100% på. 2000-serien, både mikrofoner og in-ear fra Sennheiser har vært mitt 
arbeidsverktøy de siste årene. Uansett vær og temperaturforhold har 2000-serien alltid fungert knirkefritt. 
Jeg har brukt utstyret i temperaturer fra -20 til +30 grader. Med et frekvensvindu på 75 MHz har jeg alltid 
mange kanaler tilgjengelig, uansett hvor i Norge vi har konserter. Easy setup gjør det enkelt å scanne 
områdene man er i, og de tildelte kanalene og  parametere overføres trygt og raskt via IR fra mottaker 
til sendere. Innebygd antenne-splitter og strøm-trafo gjør setup mye enklere og mer driftssikkert. 
Og med WSM softwaret har jeg alltid 100% kontroll og oversikt på utstyret til enhver tid.“

- Sigurd Syversen - Audioproduksjon AS

Kontakt Sennheiser Nordic på telefon +47 24 09 11 00 for råd og veiledning.
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Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

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

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

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no
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En avgift å betale
”Sommeråpent” i år er den mest omfattende og dyreste noensinne. 
NRKs sommersatsing besøkte 38 steder i Norge i løpet av sommeren 
med skipet MS ”Sjøkurs” som gikk fra Oslo til Kirkenes og tilbake til 
Oslo. Når skipet klappet til kai i hovedstaden 10. august, har statska-
nalen brukt 28 millioner kroner på årets sesong. Det er kostnadsvekst 
på 180 prosent sammenlignet med tidligere sesonger som er blitt sendt 
fra Oslo.

Det virker her som NRK har fått blod på tann etter å ha sett hvilke se-
ertall hurtigrute-programmene kunne nå. Siste stopp for MS ”Sjøkurs” 
var Sandefjord. På brygga i Sandefjord smalt det fra det lokale publikum, 
– dette er grunn nok for at jeg med glede betaler kringkastingsavgift 
nok et år. Følelsen av å være med på en opplevelse, som i tillegg blir 
kringkastet er altså for noen verdt 2681,- kroner.

Det interessant her er at fjernsynets mulighet til å vinne fram i me-
diastormen, oppstår når kringkastingen skaper sine egne opplevelser. 
Er det noe som har preget 2000-tallet så er det at publikum vil være 
en del av medieopplevelsen. Man vil ikke bare være seer, man vil være 
deltaker og med på iscensettelsen. På konferanser rundt kringkas-
tingens framtid, har man nærsynt løftet fram begrepet social media. 
Medieanalytikere innbiller seg at i framtiden vil sosiale medier, være 
distribusjonskanalene for TV. For meg synes poenget heller å være at 
vi går mot en tid, der fjernsynets fremste funksjon går på å iscenesette 
sosiale møteplasser og opplevelser. 

Det er lett å bli for nærsynt på sosiale medier, slik at man glemmer 
det sosiale spillet som er mellom deltakerne som kommuniserer med 
hverandre. Først fremst vil tiårene fram mot 2020 vise oss, at brukere 
elsker iscensettelser og felleskap rundt dette. Fjernsynets unike posis-

jon i dette tiåret kan være evnen til å sende live og skape opplevelser 
sammen med seerne. 

Når nå sakte-TV markedsføres som et TV-konsept ut i verden, så 
har evnen til å sende live over tid vunnet fram. Men dette er også et 
eksempel på at Hurtigrute-sendinger og Sommeråpent også gir se-
erne en mulighet til å være en del av TV-begivenheten mens den skjer. 
Her finnes det kanskje flere muligheter til å 
trekke publikum inn i sendingene. Hvor 
er live-formatene der landsdelene får 
mulighet til å løfte folk og landskap 
ennå tettere oss? Når får vi se ”Riks-
grensen” eller ”Fra Frøya til Røros 
på 60 dager”. 
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på adresselappen, samt om mulig abonnentsnummer som står bak på din siste utgave av Monitor. Ettertrykk av materialet fra 
Monitor er helt eller delvis forbudt og bryter med norsk lov. 



Med over 25 års erfaring i fargekorrigering mestrer vi dette, DaVinci Resolve 
er verdens mest respekterte high end fargekorrigeringssystem! Kun DaVinci 
Resolve er utviklet for å kunne håndtere real time arbeidsfl yt hele tiden, 
dette er et system som fungerer når du jobber med viktige kunder. Dette er 
et kreativt verktøy som sikrer den ypperste bildekvaliteten. Det er enkelt å 
skjønne hvorfor DaVinci Resolve blir brukt mer og mer på Hollywoodfi lmer, 
store TV-serier, musikkvideoer og på høyprofi lerte TV-reklamer enn noe 
annet system.

Store kreative muligheter

Med bruksmuligheter utviklet av colorister for 
colorister! Det innovative YRGB primærfargeverktøyet 
og nodebaserte designverktøyet gir deg full kontroll 
over den kreative gradingen og gir bildene et bedre 

visuelt uttrykk. Løsningen kommer med PowerWindows™, RGB mixing, curve 
grading, blur, sharpen, mist, keying, noise reduction og 32-bit fl oat kvalitet. 
Du får mange muligheter med DaVinci Resolve.

Super Computer prosessering

DaVinci Resolve bruker et cluster av GPUer for real time 
supercomputer ytelse. Sett kun inn et ekstra grafi kkort 
(GPU) for å få mer ytelse. Legg til opptil 3 GPUer på en Mac 
OS X eller hele 16 GPUer på Linux. Dette gir deg friheten til 

å ta i bruk et unikt verktøy uten noen ekstra software kostnader! Det er kun 
snakk om å koble til mer GPU når du trenger med datakraft!

Automatisering for hastighet

DaVinci Resolve gir deg fl ere automatiske verktøy slik 
som 99 point 3D window tracker, slik at du slipper å 
tracke hele tiden! Du får automatisk 3D eye matching, 
auto-grade, auto stabilisering, auto 3D color matching, 

automatisk XML, AAF og EDL publisering, real time proxies, auto scene 
detection og mye mye mer!

Kompatibilitet som fi kser det hele

Ikke noe system støtter fl ere fi lformater real time en 
dette. Du kan gradere fra fl ere typer formater samtidig på 
samme tidslinje, inkludert bayer formatene CinemaDNG, 
RED™, ARRI™og F65™ raw, ProRes™, DNxHD™, H.264, 

ukomprimerte fi ler og mye mye mer. Få full multi layer timeline XML, 
AAF og EDL redigeringsmuligheter bygget rett inn i DaVinci Resolve! Hvis 
du gjør klippendringer vil Resolve automatisk relinke graderingene!

DaVinci Resolve Software
Full Resolve med ubegrensete noder og multiple GPUer. Bruk 3rd kontrollpaneler.

DaVinci Resolve Lite GratisFri nedlasting med ubegrensete noder. Støtter 1 GPU.

€785*

Full Resolve med full fargekorrigeringskontrollfl ate for de mest avanserte operasjoner.
DaVinci Resolve €23.545*

Nye DaVinci Resolve er nå raskere 
og enklere å bruke!

Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/no/davinciresolve
*Prisene er eksklusive MVA
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AKTUELT PRODUKTNyHETER

StreamZ Live 8000EX er en ny live-enkoder som integrerer kringkas-
ting og flerskjerms levering. Den gir deg simultan H.264 og MPEG-2 
enkoding for kringkasting, og multiformat enkoding for strømmetjene-
ster. Det inkluderer adaptiv bit-rate (ABR) strømming til mobiltelefo-
ner, nettbrett, personlige datamaskiner, IPTV og over-the-top (OTT) 
tjenester mm. I tillegg til live-bruk kan StreamZ Live 8000EX også 
simultant enkode filer for arkivering eller on-demand distribusjon.

StreamZ Live 8000EX enkoder fra ukomprimert baseband inn-
ganger eller transkoder fra komprimerte kilder. Enhetene fåes med 
enkel-, dobbel- eller fire-kanals innganger for SDI, IP eller ASI signaler. 
Utganger for IP eller ASI. Med et bredt spekter av funksjoner og tilvalg 
kan den enkelt skreddersys dine behov.

pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon norge, www.danmon.no

Digital Rapids StreamZ 
Live 8000EX enkoder

Vislink INCAM-S Integral  
Wireless kamerasender 
VISLINK INCAM-S Integral Wireless kamerasender er en innebygd 
sender som passer i Sony HDC-2400, 2500 og 2550 serien HD kame-
ra. Senderen gir full HD- kvalitet 1080p, 1080i og 720 H.264-koding 
og har også innebygd trådløs kamerakontroll modul som er kompatibel 
med Sony RCP.

Monitorering og full kontroll via søkeren på kameraet. Senderen er 
fullt kompatibel med Gigawave og Link L2174 mottakere.

INCAM-S har ultra-lav forsinkelse ned i 20ms i H.264, samt lav og 
standard forsinkelse med justerbar GOP fra 4 til 30. Datahastigheter 
på opptil 39Mbit / s.

Nyhet: På IBC 2013 vil VISLINK presentere en helt ny H264, 3G 
og SDI trådløs kamerasender. Møt oss på stand 1.A69 i hall 1 for en 
demonstrasjon.

pris: Kontakt forhandler
forhandler: aVit-systems norge, www.avit-systems.no

Nye produkter fra Portabrace
Alt utstyr bør oppbevares og beskyttes på best mulig måte, og dette 
har Portabrace en løsning på. I takt med produsentenes lansering av 
nye produkter kommer Portabrace med sine geniale beskyttende pro-
dukter. Av nye produkter kan vi nevne CS-DVQ som er en liten og 
kompakt veske med god beskyttelse perfekt for kompakt HD kamera 
eller DSLR. For innredning av bagger og kofferter er det komt mange 
ny Divders Kit. Og er det tyngre utstyr som skal fraktes rundt så er 
CC-HD10R med avtakbare hjul en perfekt løsning.

Modeller: CS-DV3Q, DK-CM5, CC-3ENGOR

pris: Kontakt distributør
Distributør: aVit-systems www.avit-systems.no

PocketProbe er en 
app for iPhone som 
gir deg analyse av 
ytelsen i nettverk for 
strømming av media. 
PocketProbe er et 
verktøy som er enkel 
å bruke og forstå, og 
som teknikerne kan 
ha med seg over alt.

PocketProbe benytter samme OTT-motor som du finner i Brid-
getechs prisvinnende VB1-, VB2- og 10G VB3-serie digitale media 
monitoreringsprober. Du kan dermed gjøre validering og analyse fra 
enhver lokasjon. 

pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon norge, www.danmon.no

Bridge Technologies 
PocketProbe for iPhone



AMS Neve 1073N er en nyutviklet mic preamp og EQ basert på Neves 
klassiske 1073 mic preamp og EQ modul. 1073N benytter et identisk 
kretskort design og kan benyttes på samme måte som klassikeren 1073 
for å gi deg den enestående Neve-lyden. 

1073N har både Mic, Line og DI innganger, linjeutgang og +48V fan-
tommating. Den kan også drives med ekstern strømforsyning og brukes 
som frittstående enhet utenfor konsoll eller rack. 

pris: Kontakt distributør
Distributør: soundware norge, www.soundware.no 

Neve 1073N mic-preamp og EQ 
LGZ USB-Recorder SDI gjør det mulig å gjøre real time opptak til 
åtte USB-pinner, i H264-format, fra en HD-SDI kilde. Enheten pas-
ser perfekt til produksjoner som sports og event, hvor man umid-
delbart etter produksjon kan distribuere minnepinner til deltakere/
kunder. 
• Opptak i real-time til åtte USB-pinner samtidig.
• HD/SD H264 kvalitet.
• Meget intuitivt og enkel i bruk.
• Web-interface
• PlugAndPlay i PC/Mac/SmartTV

AVIT-Systems tilbyr også logomerkede minnepinner av høy kvalitet. 

pris: pris: Kr 16.990,- eks.mva
importør: aVit-systems www.avit-systems.no

USB-opptaker fra LGZ

Lad raskere!
Nyutviklede BP-FL75 batterier 
lader opp til dobbelt så raskt 

som tidligere modeller

Høyere oppløsning
Ta opp i 2K eller 4K og 

sikre deg  ere muligheter 
i etterarbeidet med 
AXS-R5 recorder

Invester i fremtiden nå!

Pris fra 115 207,- + mva.

Telefon: 22804000 
info@videoutstyr.no

www.videoutstyr.noVideoUtstyr Norge AS
Stanseveien 4, 0975 Oslo

Videoprodukter for profesjonelle

Sony PMW-F5Lad raskere!
Nyutviklede BP-FL75 batterier 
lader opp til dobbelt så raskt 

som tidligere modeller

Høyere oppløsning
Ta opp i 2K eller 4K og 

sikre deg  ere muligheter 
i etterarbeidet med 
AXS-R5 recorder

Invester i fremtiden nå!

Pris fra 115 207,- + mva.

Telefon: 22804000 
info@videoutstyr.no

www.videoutstyr.noVideoUtstyr Norge AS
Stanseveien 4, 0975 Oslo

Videoprodukter for profesjonelle

Sony PMW-F5
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Mange øyebryn ble hevet da 
Blackmagic, til da mest kjent 
for sine avanserte grafikkort, 
introduserte filmkameraet 

BMCC våren 2012. Det lignet ingen av ka-
meraene vi var vant med. Kanskje kunne det 
minne om en slektning av Polaroids futuris-
tiske og magiske modeller. Dette ser artig ut, 
tenkte jeg, men da jeg leste spesfikasjonene 
ble vokste interessen og jeg forsto at det var 
et aktuelt alternativ. Prisen var usannsynlig lav, 
særlig med tanke på at den også inkluderte en 
fullversjon av DaVinci Resolve. Det avanserte 
grading-programmet koster en tredjedel av ka-
meraets pris hvis man kjøper det separat.

Jeg bestilte umiddelbart, og husker at jeg 
sendte en bekreftelse på e-post i det stille, 
mens jeg filmet et langt intervju. Kameraet 
skulle leveres i juli 2012, men jeg mottok det 
først i januar 2013, og de fleste som har bestilt 

Er det godt til å være sant? Det nye kameraet fra Blackmagic utfordrer både stort og smått. Det koster det 

samme som et DSLR-kamera, og leverer et profesjonelt resultat. imidlertid er det mye som gjenstår før det 

kan utfordre de etablerte produsentene for alvor.

Tekst & foto: Peter Östlund

REPORTASJE  KAMERABRUK

Blackmagic Cinema Camera

En skarp utfordrer

Min nåværende 
skulderrigg. Ved siden 
av kameraet står den 
raske harddiskleseren 
jeg bruker.

det venter fortsatt utålmodig. Det minner om 
lanseringen av RED-kameraet: Leveranse-
planene har vært for optimistiske. I dette til-
fellet vet jeg at produsenten i Australia strevde 
lenge med kvaliteten på sensorene.

I starten var det bare én modell tilgjenge-
lig, tilpasset for EF-optikk (EZ), men det gikk 
ikke lang tid før en MFT-modell var tilgjenge-
lig (Micro Four Thirds). I skrivende stund er vi 
i begynnelsen av 2013, og det er stort sett bare 
EF-modellen som har blitt levert til kunder.

raw og 2,5K
Som sagt var det spesifikasjonene som gjorde 
at valget mitt falt på dette kameraet, til tross 
for at det er nytt og uprøvd. Jeg har jobbet 
med RED siden det kom, og har blitt bortsk-
jemt av RAW-formatet. Det handler altså om 
bildeinformasjonen som, mer eller mindre 
direkte, leveres fra sensoren til minnet uten 

de omfattende kodingene og kompresjonene 
filmkameraer vanligvis jobber med. Disse ko-
dekene skal minske datastrømmen, og derved 
behovet for lagringskapasitet. Dette er grun-
nen til man kan filme med et DSLR i HD og 
fortsatt få på plass på de relativt små kortene.

Kodeken i disse kameraene optimaliserer 
bildene for brukeren i varierende grad. Ofte 
får man et helt greit resultat, men hvis man 
vil gjøre mer omfattende endringer i etter-
kant, kan det by på problemer. Når bildene er 
behandlet av en kodek er det meste av infor-
masjonen som ikke "synes" rett og slett fjernet, 
eller i hvert fall redusert. Hvis man da vil lyse 
opp partier eller dempe deler som føles for 
lyse i etterarbeidet, mangler disse delene in-
formasjonen som trengs for å gjøre slike end-
ringer. Kodeken reduserer også ofte fargein-
formasjonen og satser på luminansen i stedet.

I RAW-formatet bevarer altså alt, eller det 

Se vår

FILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no
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klusjon som andre. Den optimale kamerainn-
stillingen ligger rundt 25-30% på linjeinngang. 
Da jeg testet med høyere prosenter, økte nivå-
ene marginalt, men lyden ble ikke bedre.

Bilde
RAW-formatet åpner som nevnt for store mu-
ligheter i etterarbeidet. I DaVinci Resolve ser 
jeg umiddelbart at det er nok å ta av i både lyse 
og mørke partier. Dette visste jeg riktignok fra 
før, men en annen ting som slår meg, er mate-
rialet har en form for struktur jeg finner tilta-
lende. Av alle digitale kameraer jeg har jobbet 
med, er dette det mest "filmlignende". RED-
bildene kan noen ganger føles litt for rene; litt 
for perfekte. Dette er selvfølgelig en smakssak, 
men til og med i svake øyeblikk minner det litt 
om kornete film. Kameraet har ikke OLPF-
filter (Optical Low Pass Filter), noe mange 
andre er utstyrt med. Det er overraskende. 
Dette filteret legger på en anelse uskarphet for 

meste, og det lar meg hente frem informasjon i 
partier som er for lyse eller for mørke. Dette er 
poenget med RAW: høyere dynamisk omfang 
hele veien til lagring. Ulempen er at det spiser 
diskplass og krever raske overføringssystemer. 
BMCC er ekstra sultent, og tygger i seg en halv 
TB pr. time i RAW, noe som er betydelig mer 
enn RED One, til tross for at det er på 4K. 
Dette skyldes i sin tur at RED komprimerer 
såpass lett at materialet likevel kan bearbeides 
som RAW under etterarbeidet.

Et smart trekk ved BMCC er at man kan 
bruke vanlige 2,5” SSD-disker rett fra butik-
ken som lagringsmedium. Disse kan settes rett 
inn og kjøres etter formatering. De raskeste 
fungerer godt, og listen over godkjente disker 
ligger på Blackmagics hjemmeside.

Kameraet jobber i 2,5K når man gjør opptak 
i RAW, eller i 1080 full HD. Slik jeg vurderer 
det, vil 2,5 K-oppløsning være tilstrekkelig i 
minst et tiår til. Jeg vet godt at det pågår forsøk 
på å distribuere i 4K, men faktum er at så godt 
som alle kinoer i Sverige er utstyrt med dyre 
og nyinnkjøpte 2K-projektorer. Det er ingen 
tvil om at de ekstra pikslene man får i 4K og 
oppover er en fordel, siden man i etterarbeidet 
kan zoome inn i bildet uten tap i oppløsning-
en, men dette er bare aktuelt i spesialtilfeller. 
Hvor ofte trenger man det – egentlig?

Optikk og tilbehør
Etter kameraet er ute av esken, trenger du op-
tikk og SSD-disk for å komme i gang. Har man 
Canon EF-optikk, kan denne settes rett på ka-
meraet, men det er ikke sikkert at koblingen 
til elektronikken fungerer. De fleste objektiver 
virker med den nåværende firmwaren (1.2), 
men ikke alle. Med enkelte objektiver er det 
nemlig ikke mulig å justere blenderen. Kame-
raet er utstyrt med knapper: én for "auto" og to 
for manuell opp- og nedjutering av blenderen. 
Det har ingen automatisk skarptstillings-
funksjon, selv muligheten ligger i optikken. 
Derimot finnes det en form for kantforsterk-
ning som gjør det lettere å se hvor skarpheten 
ligger. Dobbeltklikk på berøringsskjermen for 
å forstørre bildet, slik at det blir lettere å stille 
skarpt. Hvis optikken har steady-shot, fung-
erer denne når kameraet går.

Batteriet er innebygd og fastmontert, men 
jeg anser det mest som et backup-batteri for 
nødstilfeller. Det holder en drøy halvtime, og 
det er alt for lite for å føle seg trygg. Jeg har gått 
til anskaffelse av eksterne batterier som kobles 
til samme punkt som brukes til lading av det 
innebygde batteriet. Sistnevnte har imidlertid 
den fordelen at man kan bytte eksternt batteri 
mens kameraet kjører, uten avbrudd.

Skjermen er grei innendørs, men ikke 
utendørs i solskinn. Den medfølgende solhet-
ten hjelper, men for å kunne jobbe profesjo-
nelt trenger man en elektronisk søker som ko-
bles til via SDI. Skal man jobbe håndholdt, er 
søker en nødvendighet. Kameraet er ikke bygd 
for å holdes foran kroppen over lengre tids-
rom, og blir tungt og vanskelig å jobbe med. 
Jeg har en skulderrigg som gjør at jeg kan gjøre 
dokumentarjobber uten å få krampe. Da får 
jeg kameraet tett inntil kroppen og hvilende 
på skulderen.

EF-optikken har kort slaglengde. Det vil si 
at vridningen på optikken mellom uendelig-
het og nærgrense er kort. For å gjøre det lettere 
for både B-fotografen og meg selv bruker jeg 
derfor follow-focus i tillegg.

Lyd
På dette punktet er det stort rom for forbed-
ringer, og jeg antar at kommende firmware-
oppdateringer vil fikse det meste. Kameraet 
har innebygd mikrofon, men den duger bare 
til støttelyd, siden man kan høre kameraviften 
gå konstant. Det har også balanserte lydinn-
ganger via telejack 1/4” som har støtte for 
både linje og mikrofon. Dessverre mangler det 
fantom-mating, så jeg velger å ta opp lyden via 
mikser. Et annet og større problem, er at man 
ikke kan se lydnivåene. Det er et hodetelefon-
uttak som gjør det mulig å lytte, men man har 
ingen kontroll over hvor mettet signalet er, så 
fremt man da ikke har en elektronisk søker 
med slik funksjon.

Jeg har testet kameraet med forskjellige 
innstillinger og kommet frem til samme kon-

BMCC montert på jib. Optikken er Canon EF-S 17-55mm f2.8. B-fotograf Mathias Abrahamsson kjemper med den korte slaglengden 
og en berøringsskjerm full av fingeravtrykk, men lykkes forbausende bra. Med kameraet på jib, har jeg ikke behov for elektronisk 
søker. Den innebygde skjermen fungerer godt i dunkelt lys.
Fra innspillingen av kortfilmen ”Falling Apart” i regi av Baker Karim 2013. Foto: Schiaffini Musarra.

SSD-disken settes inn fra siden.
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å minske risikoen for moaré. Men uten filter 
blir bildene litt skarpere.

Det er også mulig å spille inn i full HD, både 
i ProRes og DNxHD. Da blir opptakstiden 
omtrent fem ganger lenger enn med RAW.

Etterarbeid
SSD-diskene kan leses ved tilkobling til en 
hver harddisk. Selv har jeg en harddisk med 
eSata-tilkobling, noe som gjør at kopiering-
en går rasende fort. Med Mac og USB-2 tar 
hver fylte 480 GB SSD timesvis. Det beste å 
få kopiert og sikret materialet allerede under 
opptak, slik at opptaksdiskene frigjøres raskt.

Hvis man har filmet i RAW, ligger hver tag-
ning i en mappe med kameraets navn, dato og 
tidspunkt for opptaket av scenen. Her ligger 

hvert enkelt stillbilde som et eget dokument. 
Man har altså tusenvis av stillbilder. Nederst 
ligger en tilhørende lydfil i Waveform-format.

Når tagningen importeres til Resolve, er det 
denne mappen man importerer.

Jeg gjør en teknisk sjekk og justerer de ulike 
tagningene der det trengs, før jeg eksporterer 
alt sammen til ProRes for klipping.

Har man filmet i HD i formatene ProRes el-
ler DNxHD, er tagningen lagret som én fil med 
lyd og bilde slått sammen. Dette kan kopieres 
rett over til redigeringsdisken.

Når filmen er ferdig klippet, eksporteres 
en XML-fil fra redigeringen. Med denne som 
base (dersom jeg har filmet i RAW), impor-
terer jeg igjen det aktuelle materialet i RAW 
for å bearbeide det i Resolve. Når gradingen 

er klar rendrer jeg ut de ferdige bildene som 
deretter settes sammen med lyd og eventuell 
grafikk.

BMCC som håndkamera
Jeg har ikke hatt kameraet lenge nok til å kunne 
bedømme fullt ut hvordan det fungerer i en 
langvarig og tøff dokumentarsituasjon. Når 
det brukes som "snilt" håndkamera, ser jeg ing-
en problemer. Jeg har bygget meg en skulder-
rigg med elektronisk søker. Både søkeren og 
kameraet mates fra samme batteri, som plas-

Kort oppsummering

Fordeler med BMCC (med firmware 
1,2) sammenlignet med mange an-
dre kameraer:
• RAW-format
• Størrelse og vekt
• Rimelig pris med DaVinci 
Resolve på kjøpet
• Bildestørrelse på 2,5K
• Innebygd timelapse-funksjon
• Innebygd monitor
• Innebygd mikrofon (for støttelyd)
• Skarptstillingsfunksjon med kant-
forsterkning og zoom
• Prisgunstig optikk
• Etter årevis i bransjen, vet Blackma-
gic hvordan man håndterer bildeflyt
• Billig lagringsmedium: SSD-disker
•Lett å logge, siden dato og klokkeslett 
står på alle filer
• Mulighet for å legge til metadata 
direkte før tagning

Ulemper:
• Den store datastrømmen gir høye 
lagringskostnader
• Mangler lydnivåkontroll (men elek-
tronisk søker kan bøte på problemet)
• Mangler fantommating
• Mangler informasjon om hvor  
mye tid det er igjen på SSD-disken
• Den mindre sensoren (hvis man er 
ute etter kort dybdeskarphet)
• Ergonomien
• EF-fatningen begrenser utvalget 
av optikk (PL vil passe på MFT-versjo-
nen med adapter)
• Mangler på autoskarptstilling (kan 
være nyttig i dokumentarsituasjoner)
• Usikre service- og garantiordninger, 
i og med at dette er en ny produsent

Et liggende mønster på skjermen. Uten ”focus assist”.

Når ”focus assist” er på, kan man se at skarpheten ligger langs de hvite konturene.



seres bak skulderen for balansens skyld. Det vil 
nok aldri ligge stødig som en katt på skulderen 
slik mitt Aaton S16-kamera gjorde, men med 
litt tilvenning kommer det til å fungere bra. Ett 
av problemene jeg har kommet over, er at det 
er litt tungvint å justere blenderen, siden man 
med EF-optikk gjør dette under berøringssk-
jermen på kameraets bakside. Riggen min ut-
vikles fortløpende, og målet er å få kameraet så 
langt bak som mulig for å unngå belastningen 
et fremtungt kamera gir. Allerede nå kan jeg 
likevel konstatere at dette kameraet kommer 
til å trives best på stativ.

Sammenlignet med andre kameraer
Hvis jeg sammenligner med RED One, er 
BMCC fremfor alt lettere, smidigere og mer 
håndterbart. Det starter på noen få sekunder, 
og føles like stabilt som førstnevnte. Selvføl-
gelig er 4K bedre, og jeg får tilgang til en masse 
PL-optikk, men jeg tror ikke det er noen som 
kan se forskjell på HD og 2K i en blindtest. 
Red har en større sensor som gjør det lettere 
å få kort dybdeskarphet. Det kommer jeg til å 
savne. BMCCs sensor er litt større enn S16s, 
mens Red One sin ligner bilderuten i et 35mm 
filmkamera.

Sammenligner jeg med profesjonelle 2/3” 
3-chips-kameraer, så mangler BMCCs dyna-
mikk på 13-trinn. Fordelen med førstnevnte 
er at de er etablerte, velfungerende systemer, 
og at optikken ofte holder høyt nivå. Lydsyste-
mene er velprøvde og det finnes hele systemer 
man kan støtte seg til.

Jeg har nok erfaring med DSLR-kameraer 
til å si at den den store sensoren er den eneste 
fordelen de har, og bare dersom man vil jobbe 
med dybdeskarphet. Dagens film-kodeker er 
direkte underlegne RAW. Jeg vet at det finnes 
DSLR-kameraer hvor man kan få ut rent sig-
nal fra sensoren via HDMI og lagre det på en 
ekstern harddisk, men dette blir tungvint og 
føles som en unødvendig omvei. Hvorfor ikke 
bruke stillbildekameraer til stillbilder? Det er 
det de er optimalisert for.

Arri Alexa og Sonys nye F-35 har jeg ikke 
testet. Disse er i en prisklasse som ligger ti 
ganger høyere BMCC og gjør alle sammen-
ligninger urettferdige. Med dette kameraet fra 
Blackmagic har man jokeren på hånda i ethvert 
spill. Det er det ingen tvil om.

På vår hjemmeside, www.monitormagasin.
no, kan du se et klipp fra filmen Falling Apart 
i regi av Baker Karim, som Peter Östlund har 
filmet med BMCC. Du kan også laste ned en fil 
med materiale rett fra BMCC-kameraet som 
du kan importere til redigeringsprogrammet 
ditt for å testjustere nivåene. n

RAW-formatet i praksis
For å sammenligne BMCC med et prosumer-kamera i samme prisklasse valgte jeg et vanske-
lig motiv: Rett ut av vinduet med solbelyst snø utenfor og grå og svarte nyanser på innsiden. 
Jeg eksponerte begge kameraene etter snøen, slik at det hvite lå på 100% der jeg satte mitt 
zebra-nivå. Begge bildene er så importert til Resolve, der jeg har forsøkt å få dem så like som 
mulig. Jeg vet at kodek-utviklingen går raskt og at det stadig kommer forbedringer, men min 
enkle test illustrerer likevel den prinsippielle fordelen med RAW.

Slik ser bildene fra BMCC ut før jeg har hevet 
lavlyset.

Bildene fra BmCC klarer kontrasten godt, takket 
være den høye dynamikken i RAW. Gradingen har 
ikke ødelagt teksturen i detaljene innendørs. 

Detalj fra BmCC viser litt støy, men ellers myke overganger.

Bildene fra prosumer-kameraet. Den hvite snøen 
ser bra ut, men innendørs er det bekmørkt.

Her har jeg prøvd å få samme lysnivå innendørs 
som med BMCC. Det har resultert i masse støy. 
Se forskjellen på veggen til høyre. Det er ikke 
meningen at man skal lysne et kodek-behandlet 
bilde på denne måten, men må man, så er det 
slike problemer man må takle.

Detalj fra prosumer-kameraet. Støyen er tydelig og detaljene er helt grøtete i de svarte feltene.
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Det kom et bud med et kamera. ingen lader, ingen eske, ingen brukerhåndbok – bare et hus med linse og 

en blid sjåfør som stakk innom på veien hjem. Kameraet vi snakker om, er noe av det kuleste på markedet 

for øyeblikket. Rykende varmt fra Canons fabrikk, filming i 4K eller nesten ni megapiksler og et prisnivå 

som tilsvarer en liten bil, får Canon 1DC en spesiell mottakelse når det ankommer Filmbolaget i Stockholm. 

Tekst & foto: Jonatan Kruse

TEST  DSLR-KAMERA

Canon 1DC

4K tung DSLR med minitelelyd

EOS1 har lenge vært Canons prestisjemodell 
med saftig prislapp og siktet tydelig rettet mot 
yrkesfolk. Den første digitale varianten het 
EOS 1D og kom i 2001 med en APS-H sensor 
som brant av åtte stillbilder per sekund i 1648 x 
2464 pikslers oppløsning. Wow, tenkte vi den 
gangen. Men bare vent! To år senere kommer 
oppfølgeren Mark II med fullformatssensor, 
litt bedre prosessor og fremfor alt dobbelt så 
høy oppløsning på 2336 x 3504, eller godt og 
vel 8.2 megapiksler. Kameraet er fortsatt en 
trofast tjener på daglig basis for undertegnede 
skribent, og mange av bildene Monitor publi-
serer er eksponert med nettopp dette praktek-
semplaret. Hvor vil jeg med dette? 

Canon 1DC filmer i 4K-oppløsning eller 
4096 x 2160 piksler! Kameraet tar altså lø-
pende film i litt høyere oppløsning enn Mark 
II presterer på stillbilder, og nesten det dob-

meraryggen. Nå har den fått dobbel joystick, 
en iøynefallende rad knapper med PLAY som 
første knapp og indikator for LAN – en nett-
verksport for Ethernet er plassert ved siden 
av de andre kontaktene. Åpner man kortdek-
selet, finner man plasser for doble CF-kort, 
og når man lukker det minner følelsen litt 
om en Jaguar eller de dyreste Mercedesene. 
Det gir fra seg en dempet, luksuriøs lyd. Ved 
siden av objektivet på modellens forside sit-
ter ytterligere to knapper med to alternative 
oppsett for hver knapp. Når man arbeider med 
stillbilder, simulerer den ene knappen fortsatt 
dybdeskarphet, men ved filmarbeid brukes 
knappene til å stille inn blenderen. Fattningen 
er naturligvis Canons EF, og rett overfor C-
loggen på forsiden sitter en av kamerahusets 
to mikrofoner. De monokrome displayene 
har fått rødt bakgrunnslys og viser samme 

belte av det høybudjsettskameraet EOS1D i 
sin tid leverte til pressefotografer! Med dette 
er det på tide å se nærmere på apparatet ved 
siden av meg og se hva det leverer. Jeg klarte 
bare ikke å la være å sette tingene i perspektiv. 

Helstøpt chassis
De som kjenner EOS-serien og tidligere ene-
re, er også kjent med kameraets grunntrekk. 
Helstøpt chassis, værfast konstruksjon med 
utallige fuktsperrer og Canon-ergonomien 
som har kjennetegnet modellene i mange 
tiår. Tilsammen tre LCD-skjermer, hvorav 
én i farge på 3,2 tommer og drøyt en million 
piksler. Et grensesnitt som bygger på et "ikke-
kom-bort-i-ved-en-feiltakelse"-prinsipp der 
få eller ingen funksjoner er tilgjengelige uten 
en kombinasjon av knappetrykk. Siden EOS 
1Ds Mark III har det skjedd en god del på ka-
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brukeren, er at den innebygde sensoren måler 
36 x 24 mm og har 5184 x 3456 piksler. Et 
fast 24-objektiv er altså nettopp 24 millimeter 
her, og vil vise akkurat så vide bilder som vi er 
vant til. En super35-sensor er imidlertid bare 
ca. 25 x 14 mm, altså betydelig mindre enn 
en fullvoksen 35 mm. En slik sensor ville ha 
forlenget optikken brennvidde noe sånt som 
1,5 ganger. Canon 1DC har innstillinger for 
begge deler. I full-HD-modus kan man altså 
velge om kameraet skal jobbe med hele sen-
sorstørrelsen eller skalere ned til super-35. 
Videre stiller man inn long-GOP eller det 
mindre komprimerte I-frame only. Kamera-
ets formatinnstillinger går fra 640 x 25 bilde-

eksponeringsstatus som før. Smyger man seg 
forbi skjermen mot kameraets utkikkspunkt, 
finner man en blitzsko, eller kanskje vi fra nå 
av skal kalle det en tilbehørssko eller mikro-
fonsko – lysfølsomheten taler i mot blitz fra 
og med 1DC. Setter man til slutt apparatet på 
høykant, finner man de godt beskyttede til-
koblingspunktene for Ethernet, mini-HDMI, 
mikrofon, fjernkontroll, hodetelefonuttak og 
USB 3. 

Tvillingsøster
Også på innsiden er Canon 1DC forbløf-
fende lik søsterkameraet EOS1DX. Det har 
en fullformatssensor (36 x 34mm) på 18 me-
gapiksler, 14 bilder per sekund i høyhastig-
hetsmodus, ISO 100-51.200 (50-204.800), 
61 autofokuspunkter og korteste lukkertid på 
1/8000 sekund. Menysystemet er identisk, 
med et oversiktlig og funksjonsrikt grense-
snitt inndelt i kapittelfarger, og bygger på 
EOS 1D fra 2001. Kameraet leveres med et 
nytt og kraftigere batteri (LP-E4N), selv om 
batterier en generasjon bakover kan brukes 
med den medfølgende laderen. En detalj er at 
pikselstørrelsen på sensoren har økt noe fra 
forrige modell, noe som i følge Canon skal 
minske risikoen for uskarphet ved bevegelse. 
Jo mindre pikselen er, jo større er risikoen for 
at motivet rekker å flytte seg til pikselen ved si-
den av under eksponeringen med en viss grad 
av bevegelsesuskarphet som følge. Slår man 
over i filmmodus, finner man et omfattende 
informasjonspanel med både histogram med 
sanntidsoppdatering og nivåmåler. Et dob-
belttrykk på info-knappen gir et vannmerke 

– utmerket når man stiller inn stativet og skal 
fotografere i mørke omgivelser. 

Filmkamera med mulighet for stillbilde
For lesere utenfor Monitors segment må 
EOS1 DC anses og bedømmes som et still-
bildekamera med filmfunksjon. På dette 
punktet har produsenten gjort en grundig 
utviklingsjobb fra forrige kolleksjon, og sam-
men med søsteren 1DX befinner kameraet seg 
absolutt i stillbildemessig toppklasse. Men for 
Monitors kjernelesere er 1DC i første rekke 
et filmkamera med stillbildefunksjon. Vi kan 
derfor ikke skjule iveren over å slå kameraet 
over i filmmodus! Noe av det første som slår 

Hvor tester man superoppløsning bedre enn på en mo-
delltogbane? Takk til Tekniska Museet og Seth Olofsson 
for at de var så snille og slapp meg inn!

Hvorfor to CF-plasser? Fordi 4K krever høyhas-
tighetskort og sluker én GB hvert 15. sekund!
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punkter opp til 4K, 4096 x 2160 i 24 bilder 
per sekund. Her kunne forresten Canons 
filmeventyr vært over, 24 bilder per sekund 
fungerer sikkert i resten av verden, men er helt 
verdiløst i europeisk kringkastingssammen-
heng, som krever 25p eller noe som kan deles 
jevnt på 50. Canon har lovt å komme med en 
gratis oppdatering i april 2013 som løser pro-
blemet, men i skrivende stund må den som 
kjøper kameraet vente litt før man bruker det 
i ordentlige produksjoner. (Oppdateringen 
kom i våren 2013. Red. anm.). Kameraet kan 
lagre 4K på minnekort i høykvalitets Motion 
JPEG, men kan ikke sende signalet til ekstern 
lagring. Mini-HDMI-en i kameraet håndterer 
bare full-HD 1920 x 1080p.

Dyrt å skyte i 4K
Canon 1DC er rett og slett fantastisk. Filmbil-
dene er eksepsjonelle, og på tross av ISO2000 
og 4K-oppløsning, må både kollegaen min og 
jeg finne frem forstørrelsesglasset for å lete et-
ter støy. Appratet er bygd med kvalitet i hver 
minste detalj, og har lånt logikk og brukerv-
ennlighet fra tidligere generasjoner. Kort sagt: 
et luksuskamera. Det bør man også kunne for-
vente med en prislapp på ganske eksakt 100 

000 kroner. Den stillbildesfotografen som 
velger et 1DC fremfor et 1DX legger nesten 
dobbelt så mye penger, 45 000 kroner, i å kun-
ne skru på 4K-moduset og skyte i superopp-
løsning. Listen over forskjeller er nemlig ikke 
stort lenger enn hodetelefonuttak i stedet for 
blitzkontakt, en rød C i stedet for en X og en 
firmware som lar deg trykke gassen til bunns 
og 4K i 24 (25 under utvikling) bilder per 
sekund. Eller? Nettet flommer over av rykter 
og forståsegpåere som diskuterer om maskin-
varen for øvrig er identisk, men klart er det 
i alle fall at Canon prissetter 4K-funksjonen 
nesten like høyt som hele resten av kameraet. 
Er det rimelig? Vi har kommet frem til to svar, 
og det første er knyttet til den helhetlige 4K-
opplevelsen. Den éne av tusen som kan lys-
setting til fingerspissene, har toppkarakter i 
fotokunstens alle grener samt en datamaskin i 
Formel 1-klasse, kan doble HD-oppløsningen 
og kjøre 4K. Kvaliteten blir bedre, særlig når 
skjermene oppdateres og viser materialet man 
spiller inn. På stor skjerm blir overgangen fra 
HD noe i stil med å pusse brillene (gå inn på 
Monitors nettside og sjekk selv!). De reste-
rende 999 har alt å vinne på å legge pengene i 
linser, lamper, kamerahus og ikke minst kunn-

skap som gjør uendelig mye mer for helheten 
enn 4K — en oppløsning bare noen få serie-
produserte skjermer kan gjengi. 

Godt kamera — men hvordan 
holder man det? 
Det andre svaret handler om verdi for pengene 
og ergonomi. For hvem har glede av verdens 
beste bildekvalitet, hvis man ikke får tilgang til 
bildene? For 100 000 kroner er 1DC en pim-
pet variant av stillbildesfotografenes flaggskip 
1DX. Vi har noen kritiske innvendinger. For 
det første, er kamerahuset tungt. Stillbildegre-
pet er helt uproblematisk, men å holde denne 
saken et par desimeter foran seg og filme, gir 
raskt en sliten og skjelvende fotograf. For 
det andre, går det an å lagre 4K-materiale på 
UDMA CF-kort, men det går ikke an å få ut 
signalet fra kameraet. Når Rec-lampen blinker 
koster det en gigabyte hvert femtende sekund, 
og assistenten trenger enkel tilgang, for det 
må byttes kort ofte. SDI-utgang mangler, og 
det samme gjør HDMI – i stedet tar en liten, 
skjør mini HDMI hånd om utsignalet, som 
er begrenset til 1920 x 1080 full-HD. Videre 
mangler det balansert og fantommatet lyd, og 
den bruker samme 3,5 millimeters kontakt 

LCD-skjermen er i toppklasse og er på drøyt én million 
piksler. Men hjelper den til med skarptstilling under 
opptak? 

Så fort man begynner å rigge kameraet øker tyng-
den som belaster det. Vil festeskruen på undersiden 
holde..? 
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som Walkman-ene vi plukket fra hverandre 
på barnerommet da vi var små. Det tunge 
kameraet blir ikke lettere når man setter 
på et brukbart objektiv, og trenger en real 
rigg for å kunne håndteres godt. Her spo-
rer brukermatematikken av. Ferdigmontert 
på en rigg med fokusring, ekstra monitor, 
skulderstøtte og kompendium, blir heves-
tangskreftene store. Et håndholdt kamera i 
bevegelse brekker av en mini-HDMI eller 
3,5-tommerskontakt som ingenting, assis-
tenten må bytte kort rett foran ansiktet på en 
fotograf i arbeid og ved objektivbytte får man 
blytung belastning av den eneste festeskruen 
som sitter i bunnen av kameraet. I likhet med 
at arbeidet med skarphet ble vanskeligere i 
overgangen fra PAL til HD, vil marginene bli 
enda mindre for den som vil ligge skarpt over 
en viss posisjon – men hvordan kontrollerer 
man skarphet når det er umulig å testkjøre 
materialet pikselmappet uten å ta ut kortet 
og teste det på en datamaskin? Fallgruvene 
og kompromissene var til å leve med på 5D-
tiden, da hele poenget var at kamerahuset var 
snuskete billig, men her konkurrerer Canon 
på helt andre premisser. Legger man hundre 
tusen i et filmkamera, er man ikke interes-
sert i å inngå kompromisser fra første stund 
og finne snarveier og omveier for problemer 
produsentens ingeniører burde ha tenkt på.

Seier på to av tre punkter
Avslutningingsvis kan Canon 1DC vurderes 
i tre trinn. Som et stillbildekamera, si 1DX 
for femtifem tusen kroner, er det en yrkes-
fotografs drøm. En stillbildejournalist ville 
funnet noe å klage på, men undertegnede 
bukker og nyter noe av det beste samtiden 
kan tilby for stillbilder. Grensesnittet er 
Canonisk, gjennomtenkt og logisk. Byg-
gekvaliteten kunne ikke vært bedre, og 
holder mål for både krigsreiser og jungelre-
portasjer. Doble CF-plasser er å foretrekke 
fremfor kombinasjoner av CF / SD, etter-
som kortboksen nå kan inneholde en kort-
type som dessuten er hastighetsoptimalisert. 
Mangelen på blitzkontakt er viktig for noen, 
mens andre tar omveien om blitzskoen, også 
ved studiofotografering, og er fornøyde med 
det. 

Trinn to handler om 4K-moduset, som 
altså koster 40 000 kroner mer enn 1DX. 
Et kupp for produksjonsselskaper som ser 
et lite, høyprestasjons high-end kamera for 
småpenger – Alexa-en kan jobbe utenfor 
stridsvognen, men i trengselen bruker fo-
tografen 1DC. Klarer storkameraet seg på 
verdensomseilingen, vil ikke publikum se 

noen forskjell når man går over til 1DC. Ten-
ner du et stearinlys i Bergen, kan du filme i 
Oslo – signal/støy-forholdet får hardbarkede 
film- og videofotografer til å sette kaffen i hal-
sen. Også i trinn 2 får kameraet høy karakter, 
og selv om den lille, skranglete 4K-funksjonen 
koster ti kroner per horisontale piksel, kan det 
være riktig pris for riktig kunde, selv om det 
nok ikke gjelder flertallet. 

Trinn 3: Hvordan brukes kameraet i praksis, 
og hva koster det? Her får Canon stryk for lite 
gjennomtenkt ergonomi. En produksjon som 
legger 40 000 i 4K allerede ved innkjøp, som 
har råd til postproduksjon for 4K og befinner 
seg i kjernen for Canons målgruppe, vil nok 
ikke nøye seg med halvveis-løsninger. Canon 
skyter stolpeskudd med mangelen på 3G-SDI 
(i det minste) og skikkelige festeskruer, slik 
at kameraet kunne blitt en komponent i den 
riggen det helt klart krever.

Bilde i toppklasse, men er det nok ?
Når man ser testbildene fra Canon 1DC, 
brer smilet seg fra det ene øret til det andre. 
Forteller man så om ikke-eksisterende lys-
forutsetninger kjenner jubelen ingen grenser. 
Dette kameraet utfører mirakler i mørket! 
Stillbildefotografer vil dessuten kunne filme 
med kameraet og deretter plukke ut og bruke 
frames fra filmen. 4K-rutene holder trykklar 
kvalitet! Men for den som skaper testbildene 
vil følelsen være en annen. Hva har de tenkt 
her? Spørsmålet bølger som et mantra, og man 
lengter frem eller tilbake til en tid da produ-
sentene også tenkte på selve håndteringen. For 
en billigere penge, kunne overseelsen vært ak-
septabel. 5D vant sine seire på tross av elendig 
ergonomi, men 1DC slåss mot de store som 
finner sin stabilitet på fotografens skulder. Og 
den følelsen må være i toppklasse – akkurat 
som bilderesultatet! n

Betaler man 100 000 kroner for et kamera, vil man ha 
3G-SDI her – ikke en liten, ømtålig mini-HDMI.

Gjett hva dette er? En frame, hentet fra kameraet. ISO 
4000, 1/4000 F8. Trykkferdig kvalitet!



www.monitormagasin.no18  SEPTEMBER 2013

Tekst & foto: Per Olav Heimstad

Mirakuløs arm i effektfilm
Den omfattende regionaliseringen av norsk film, har ført til økt filmproduksjon, men til nå har fylkene 

rundt Oslofjorden ikke vært en del av denne politikken. Kortfilmen A(r)men er historien om den strengt 

religiøst oppdratte Arne, som mister en arm i en arbeidsulykke. Armen viser seg å på mirakuløst vis 

vokse ut igjen, men er Arne i stand til å kontrollere dens handlinger? Dette er én av mange fortellinger 

Viken filmsenter har gitt økonomisk støtte til det siste året.

S iden oppstart i fjor, har Viken filmsenter utdelt mer enn åtte 
millioner kroner til utvikling og produksjon av flere titalls 
ulike dokumentar- og kortfilmprosjekter i regionen. Og A(r)
men er et av prosjektene de har stor tro på. 

Guds vilje
Det er tønsbergkarene Anders Olsen og Steinar Kaarstein som står 
bak A(r)mens manus. Sistnevnte har fra før en betydelig historikk i 
norsk film som spesialeffektmaker. Med sitt firma Effektmakeren, har 
Kaarstein oppnådd en imponerende CV som spesialeffektleverandør 
til filmer som Død Snø, Nokas, Fritt vilt 3 og Trolljegeren – samt en 

lang rekke bidrag innen TV, reklame og live-show.
Vel vitende om dette lar man seg kanskje ikke overraske over at A(r)

men byr på en del visuelle effekter. Når Arnes arm som ved et mirakel 
begynner å vokse ut igjen, er det duket for alt fra bisarr spesialeffek-
tunderholdning til filosofier rundt Guds vilje til å helbrede dem som 
mangler et lem.

Amputasjon
Anders Olsen sto for originalidéen bak manus. Han utdyper: – Arne 
har vokst opp sammen med to svært religiøse foreldre, og hans mor 
har stått for et svært strengt og konservativt styre i hjemmet. Når 

REPORTASJE  FILMEFFEKTER
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foreldrene dør fortsetter Arne å bo i barn-
domshjemmet, uten å gjøre noen endringer 
på interiøret eller atmosfæren. Han blir 
værende i alt det gamle. Han lever veldig 
isolert, og når armen rives av blir hans verden 
enda mindre. 

– Armen gror imidlertid ut igjen, men mi-
rakelet har sin pris, for armen vil ikke gjøre 
som Arne vil. Eller? 

Temavalget vårt er inspirert av religionskri-
tikere som stiller spørsmål med Guds ønske 
om å helbrede amputerte. 

– Sammen drodlet Anders og jeg videre 
på denne idéen noen sene nattetimer, til-
føyer Steinar Kaarstein. Vi stilte oss selv 
spørsmålet; hva om du mister en arm og den 
armen som vokser ut igjen har stikk motsatt 
personlighet av din egen? 

Lokale krefter
Fjorten dager etter Olsen og Kaarsteins 
drodlesesjon kom manuset regissør Thomas 
Lunde i hende. Han ble umiddelbart begeis-
tret og ville mer enn gjerne ta hånd om regi. 
Resultatet ble at de søkte finansiering blant 
annet fra nyetablerte Viken Filmsenter.

– Jeg følte vi sto sterkt, forteller Kaarstein. 
– Vi alle hadde stor tro på manus. Men vi så 
også den politiske delen av det. Siden Viken 
filmsenter ønsker å stimulere til utviklingen 
av filmbransjen i Vestfold, var det klart en 
fordel at manusforfatterne kom fra Tøns-
berg. – I tillegg har sminkør og fotograf også 
tilholdssted i Tønsberg. Og vi fikk tak i reg-
issør og produsent fra Sandefjord, samt med 
kostymør og scenograf fraÅsgårdstrand. Og 
siden Viken filmsenter ønsker å stimulere til 
utviklingen av filmmiljøet i Vestfold, så … 

Vil effekter løfte filmatisering 
Marie Bakke Bøhmer, fagkonsulent i Viken 
filmsenter, har stor tro på prosjektet. – Det 
er et veldig takknemlig prosjekt. Spesielt fil-
mens innhold er morsomt, understreker hun, 
og vektlegger hva filmen byr på av spesialef-
fekter. – Vi gleder oss til å se resultatet på et 
stort lerret. 

Tilskuddet fra Viken Filmsenter har gjort 
det mulig å sette i gang produksjonen, men 
det er langt fra nok. Så vi har prøvd hardt å 
unngå unødvendige utgifter. Det er mange 
funksjoner som skal fylles, og det er mange 
ting som trengs. Én sak er hva som trengs til 
å gjøre opptakene, men i tillegg er etterar-
beidet omfattende. All lyd, inkludert musik-

ken, skal skapes fra grunn av i studio, og alt av 
bilder skal etterfarges. Blant annet. 

Fotograf Anders Brekke Jørgensen er co-
produsent. Han har spyttet inn eget utstyr for 
å bidra til å gjøre produksjonen mulig. – Slike 
ting er ofte en betingelse for å få realisert noe. 
Brekke Jørgensen er opprinnelig fra Bergen, 
men flyttet for to år siden til Tønsberg, hvor 
han nå driver Feber Film. Han er glad for hva 
A(r)men-produksjonen har bidratt til i film-
miljøet i regionen. – Pengene fra Viken film-
senter har gjort det mulig å forene filmkrefter 
i Vestfold. Dette har vært et filmsett som har 
vært lærerikt for alle. 

liten fisk, stor dam
Brekke Jørgensen understreker verdien av å 
få opprettet et godt lokalt filmbransjenett-
verk. Faren er jo at alt av kompetanse havner 
i Oslo. – Men det er bedre å være en stor fisk 
i en liten dam, enn å være en liten fisk i en 
stor dam, sier han, med stor tro på at Vestfold 
kan by på fordeler som hovedstaden ikke vil 
kunne gi. 

Men de fleste i miljøet har vel som mål å jobbe 
på spillefilmproduksjoner? – Jo, man tjener 
jo ingen penger på kortfilm, svarer Brekke 
Jørgensen. Men det er en god PR-mulighet, 
og en kortfilm kan være et fint showreel-
tilskudd. Men, å være med på A(r)men er 
fantastisk gøy i seg selv, og mer enn god nok 
grunn til å delta. Men, slik som vi jobber nå, 
kunne vi ha laget en spillefilm, vi hadde bare 
trengt å holde på på samme viset i fire uker til, 
sier Brekke Jørgensen med et smil.

Armens riddere: Hovedrolleinnehaver Jan Martin Johnsen flankes her av manusforfatterne Steinar Kaarstein (v) og Anders 

Olsen (h).

Klar tale: ”Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av!”
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Talentutvikling først
Man kan så si. Er det ikke bedre å produserer én spillefilm i regionene, 
enn ti kortfilmer? Er ikke målet kinosalene? Marie Bakke Bøhmer pre-
siserer at Viken filmsenter ikke er et filmproduksjonsselskap.

– Vi har ingen klausul til å jobbe med spillefilm. Viken filmsenter 
sin oppgave er talentutvikling, fra unge til etablerte aktører. 

Dette målet ønskes å nås gjennom kortfilmer og dokumentarfilm-
er. Støtte til spillefilmer er det filmfond sin oppgave å håndtere. Men 
hva lokale talentutvikling angår, eksempelvis Steinar Kaarstein har 
jo for lengst bevist at han er god nok for store nasjonale produks-
joner. 

Hans talent trenger vel ikke å videreutvikles mer for å tjene regionen? 
Bakke Bøhmer er enig. 

– Steinar Kaarstein er en viktig ressursperson. Han får ting til å 
skje, vi håper vi kan beholde han her i regionen.

Lidenskap
Kaarstein er selv opptatt av egenutvikling. Dette er tross alt første 
gang spesialeffekt-ringreven tar del i manusutviklingen. 

– Dette er en naturlig utvikling for meg. 
Grunnen til at jeg driver med det jeg gjør er lidenskap. Lidenskap er 
drivkraften. Jeg er en skapende sjel, og det er naturlig for meg som 
kreativ å utvikle meg videre. 

Dette later til å gjelde alle de involverte i A(r)men-produksjonen. 
Så i årene fremover blir det interessant å følge med på i hvor stor grad 
de nye lemmene som vokser ut av regionens filmmiljø samarbeider 
med resten av bransjelegemet. n

Klare for opptak: Steinar Kaarstein legger en siste hånd på verket før opptak. Skuespiller Jan Martin Johnsen venter tålmodig sammen med fotograf Anders Brekke Jørgensen (h) og 

B-foto/Grip Tom Erland Ullerliem (bak).

Fakta A(r)men
• Hovedpersonen i A(r)men, Arne, spilles av Jan 
Martin Johnsen, kjent fra blant annet TV-serien 
Scmokk og teateroppsetningen Nattens umusikal-
ske dronning. Ferdigstillingen av etterarbeidet er 
planlagt juli i år. 
• Mer informasjon om A(r)men-produksjonen 
finnes på www.armen.no
• Regionen som Viken filmsenter bevilger økono-
miske filmmidler til består av fylkeskommunene 
Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.



Norwia på IBC 
Sandefjord selskapet Norwia pre-
senterer en ny ett-kort-løsning på 
IBC 2013. Den neste generasjon 
optisk fiber distribusjonssystem er 
her, og kommer til å endre måten 
du tenker fiberbaserte produkter på.

Tenk deg et system som er så 
fleksibelt at det skjærer ned be-
hovet for optiske produkter til kun 
ett produkt! Dette er en kortløsning 
som kan brukes i mange forskjellige 
situasjoner og konfigureres på nytt 
på sparket for å gi Optiske koblinger, 
CWDM distribusjon, Optisk distri-
busjon, Transponders samt enkelt å 
legge til nettverk. Dette programmet 
er fleksibelt! Dette får kostnadene 
ved investering til å gå markant ned, 
du kan se Norwia sine mini HUB 
optisk fiber distribusjonssystem på 
stand 9.C19.

DK-Technologies 
DK-Technologies bruker IBC 2013 
til å lansere PT0800 Audio og 
Waveform Monitor. Dette flaggskip 
i DK-serien introduserer en unik 
kombinasjon av Audio, Loudness og 
Waveform. Løsningen gir mulighet 
for overvåking med høyest mulig 
presisjon, slik at brukerne kan få 
detaljkontroll på lydsignalet. På 
IBC 2013 vil DK Technologies ha 
stand på 8.B60. I tillegg til PT0800 
viser de en rekke høykvalitet video 
og waveform monitoring løsninger.

 Rohde & Schwarz
På IBC 2013 i Amsterdam, vil Rohde 
& Schwarz presentere sine nyeste 
løsninger for studio og etterarbeid, 
multiplex sentre, nettoperatører 
og utstyrsprodusenter. Selskapets 
produkter dekker en stor del av 

verdikjeden innen kringkasting –
fra innkjøp til T & M løsninger for 
forbrukerelektronikk utstyr. I år, for 
første gang, vil Rohde & Schwarz og 
datterselskapet Rohde & Schwarz 
DVS være plassert sammen i hall 
7, stand E25. Her vil man blant 
annet vise R & S AVHE100 headend 
løsninger. For nettoperatører viser 
Rohde & Schwarz R & S AVG050 
gateway med integrert satellitt-mot-
taker. Denne ekstremt kompakte 
gateway inkluderer en DVB-S/
DVB-S2 demodulator som kan 
motta og dekryptere innkommende 
transportstrømmer fra en satellitt.

Blackmagic
Design

Blackmagic Design kommer på 
IBC2013 med en ATEM 4.1 pro-
gramvare oppdatering som lar 

kundene lagre og gjenopprette 
switcher oppsett på alle Atem 
Produksjon mikserne, pluss gir 
mulighet for 1080p, 23.98, 24, 25, 
29,97, 50, 59,94 framerates på 
den nye ATEM Production Studio 
4K-modellen. Disse nye progres-
sive bildefrekvensen muliggjør at 
kundene kan jobbe i 23.98 1080p, 
24, 25, 29,97, 50, 59,94 progres-
sive videoformater, noe som betyr 
at ATEM Production Studio 4K nå 
kan kobles opp mot enda bredere 
spekter av HD enheter, dette gir 
lavere kostnader for brukere av 
HDMI og profesjonelle SDI kame-
raer, routere, media playout servere 
og mye mer!

IBC konferanse
Konferanseprogrammet for IBC 
2013 er omfattende du finner det 
hele på: www.ibc.org.

NYHETER PÅ IBC 2013
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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 
Norge AS

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. Vi jobber nå fra kontorer
i Stavanger, Oslo, Stockholm, Ål-
borg og København. Sammen med 
noen av verdens beste produsenter 
av utstyr og løsninger, løser vi opp-
drag innen alle tekniske aspekter 
– fra analyse, rådgiving og design, til
utvikling, implementering og testing. 
Kontakt:

Harald Halvorsen 
Sentralbord: +47 51 53 77 70
Mobil:+47 90 16 68 40
mail: post@avit-systems.no
 

Barnfind
Technologies AS

Barnfind Technologies introdu-
serer en Multi-funksjonell plattform 
nøytral løsning for signal distri-
busjon på IBC 2013 Ta kontakt for 
avtale. 

Wiggo Evensen
Mobil: +47 902 09 379

 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

Canon
Selskapet Canon Norge har sin 
representant tilstede på IBC. Om 
du ønsker å avtale et møte kontakt: 

Ole Bjørn Johnsen 
mobil: +47 928 60 539 

Cinevation
Cinevation fra Drammen er tilstede 
på IBC de utvikler løsninger for 
digital kino. For mer informasjon 
se, 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. Selskapet 
representerer en rekke av de største 
teknikkleverandørene, agenturer 
på IBC fra selskaper som Ikegami, 
EVS, Harris og Miranda. 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 skandinavisk 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

Elektrik
Selskapet Elektrik Solution AS 
leverer produkter fra ledende lyspro-
dusenter. Om du ønsker å avtale et 
møte kontakt: 

Tommy Thoresen 
mobil: +47 908 48 338 

Infigo Broadcast
Infigo Broadcast er totalleverandør 
av installasjonsmateriell og system 
design for mediebransjen. De fører 
alt av kabel og materiell til lyd, lys, 
bilde og data signaler. Hovedleve-
randører er Draka/Prysmian Group, 
Lemo, Telegärtner og Switchcraft, 
men de fører produkter fra de fleste 
leverandører. De utfører også pro-
fesjonell TV og video produksjon til 
små og store bedrifter, samt utleie 
av utstyr. Mer informasjon finner du 
på www.infigo.no. Infigo Broadcast 
er tilstede på IBC, ta kontakt for 
et møte: 

Helge M. Fjogstad
mobil: +47 4000 1162
e-post: helge@infigo.no.

DEN NORSKE BRaNSJEN PÅ IBC

Møte under IBC?
Email:  th@vitcom.no        Tel.:  +47 92021911

www.vitcom.noLiveU – 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 2013: post@avit-systems.no
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LVC / Vitcom
Vitcom AS og LVC samarbeider 
om å levere løsninger og produkter 
til Broadcast-, AV-og Security-
bransheb. Hovedleverandører er 
TVOne, AVP, Multidyne, Wohler 
og MurrayPro. Spesielt denne 
gang er TVOne sine CorioMaster i 
storversjon og Mini. Nylig ”Product 
of the Month” i en av de store AV-
tidsskriftene. Har du en litt spesiell 
skjermapplikasjon, så spørs de 
om ikke disse ”guttane” har en god 
løsning til deg, Du kan finne med 
informasjon på www.lvc.no eller 
www.vitcom.no. Ta kontakt hvis du 
ønsker et møte under IBC. 
Gilbert Larsen
mobil: +47 92 02 19 11
John Are Nor
Mob: +47 95 94 63 79

Lydrommet
LydRommet har en rekke godsaker 
å vise frem på IBC, blant annet 
Studers Vista-univers, de nye 
MADI-løsningene fra RME, og JBLs 
nye monitorflaggskip M2. For mer 
informasjon se www.lydrommet.no. 
Ta gjerne kontakt for å avtale møte:

Espen Andersen
mobil: +47 90 52 06 43
Bjørn Magne Idland:
Mobil: +47 95 80 84 94
Mathias Andresen
Mobil: +47 41 42 88 40

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 
tilsted på IBC i hall 1, stand 1.B71 
Nevion har tatt over direkte- 
salget av sine produkter i norden 
til kringkastingskunder. Nevion 
og T-Vips slo seg oså sammen 
til et selskap i 2012, nå kan du 
se resultatet av felles løsninger.

Kjetil Bonde 
mobil: +47 92 09 05 88 
 

Norwia
Norwia viser på stand 9.C19 den 
svært vellykkede miniHUB plattform 
med sin unike teknologi, AutoSFP. 
Hvis du er ute etter velprøvde og på-
litelig Optisk distribujon produkter er 
miniHUB Optical distribusjonsplatt-
form en løsning som kan oppfylle 
dine behov til en god pris. Kom og 
se på den siste utviklingen i andre 
generasjons optiske plattform og 
snakke med de optiske ekspertene 
hos Norwia. Hvis du trenger mer 
informasjon før eller ønsker å re-
gistrere så kan du kontakte Norwia 
på info@norwia.no.

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.C45 og 9.D40 i hall 9.

Vidar Engen
mobil +47 91 53 56 77

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, -transmissjon og -gjen-
givelse i over 60 år. Selskapet har 
hovedkontor i Tyskland, men operer 
i Norden med eget selskap. Kontakt:

Roberth Opsahl-Engen (Norge) 
mobil: +47 41 78 42 22 

Sony
Les mer om Sony på IBC: www.pro.
sony.eu eller besøk Sony i hall 12, 
på stand 12A10 i RAI Centre Am-
sterdam. 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 15 år i bransjen er Video 4 
en av de største og 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, 
sikkert og lagring, konvertering og 
alt annet brukerne trenger. For mer 
informasjon bør du sjekke Video 4 
sine nettsider www.video4.no.

telefon: 815-VIDEO4
e-post: firma@video4.no
web: www.video4.no

VideoUtstyr
Norge AS

Videoutstyr er forhandler av 
produkter fra leverandører som 
Sony, Panasonic, reflecmedia, Avid, 
Apple, JVC og transvideo. Ønsker 
du en gjennomgang av noen av 
standene med en av oss, er det 
bare å ta kontakt med oss for å 
gjøre en avtale:

Jens Petter Pettersen:
mobil: +47 40 40 81 05
Jan Borgen:
mobil: +47 40 40 81 04

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

DEN NORSKE BRaNSJEN PÅ IBC

Følg Monitor på IBC 2013
http://twitter.com/monitormagasin

http://www.facebook.com/MonitorNorge

http://www.youtube.com/user/monitormagasin



Besøk LEMO Connectors 
på stand nr. D39 

Nyheter innen AV kontakter, Z-Link, 
Multi shack, Black Triax og mye mer. 
Lemo Norway AS, Stanseveien 6 B, 0975 Oslo Tlf: +47 22 91 70 40

KONTAKTPERSON UNDER MESSEN: GEIR BERGERSEN, MOB: +47 48 03 41 83, E-POST: geir@monitormagasin.no
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Avid
Avid som er tilstede i Hall 7, stand 
nummer J20 vil presentere et utvalg 
av profesjonelle bransjeledende 
lønsinger innen media asset 
management, lagring, grafikk, 
videoredigering og lydmiksing. 
Løsninger som gjør at kreative 
fagfolk kan levere høyere kvalitet, 
med inspirerende innhold. Avid 
bygge videre på sin strategiske 
visjon, kalt Avid Everywhere som ble 
lansert på NAB 2013, noe som viser 
selskapets pågående forpliktelse 
til å skape best mulige løsninger 
for medieproduksjon i bransjen. 
Avid sine kreative verktøy vil også 
bli vist frem, inkludert de nyeste 
versjonene av deres pro audio og 
pro videoredigering løsninger, Avid 
Pro Tools (R) 11 og Avid Media 
Composer (R) 7 som ble lansert i 
sommer. Besøkende til Avid stand 

vil høre fra ledende audio og video 
aktører om hvordan de bruker disse 
verktøyene til å levere sine kreative 
løsninger.

TV One
TV One (www.tvone.com), lanserer 
nye CORIOmaster mini, bransjens 
første alt-i-ett videovegg prosessor. 
Den nye CORIOmaster mini er et 
enkelt alt-i-ett system som utfører 
en rekke video-oppgaver samtidig, 
inkludert: sanntids 360 video ro-
tasjoner, og multi-projektor edge 
blending. Denne kombinasjonen 
pluss mini programvare oppgra-
dering sørger for at kunder kan 
maksimere den langsiktige verdien 
av deres videovegg investering. 
Dette er bransjens første videovegg 
prosessor som passer til 12 High 
Density Universal DVI eller 10 HD-
BaseT og til High Density Universal 
DVI-porter i en 1RU ramme. Her får 

du fullskala 3x3 video vegger uten 
stativ og med glitrende bilder. TV 
One støtter utrulling av denne kraf-
tige prosessor med full opplæring, 
slik at brukerne kan få tilgang til alle 
funksjoner.

Jünger Audio
Dynamics lydspesialisten Jünger 
Audio vil benytte IBC 2013 for å 
kunngjøre en ny retning innen det 
å skape løsninger som gjør det 
mye enklere for kundene få jobben 
gjort. Jünger er tilstede i Hall 10, 
Stand A49. Den nye strategien 
vil føre til at Jünger Audio sine 
hardware-produkter markedsføres 
som universelle plattformer, som 
kan håndtere transkoding og rou-
ting, lydprosessering, og tilby ulike 
måter å kontrollere lydfilene på blant 
annet gjennom automatisering eller 
tredje parts utstyr.

Canon
Canon har vært utstiller på IBC i mer 
enn 30 år, og i 2013 vil Canon den 
største standen noen sinne med 
hele 432 m2. Her vil du kunne se 
Canon sine Full HD og 4K kamera 
løsninger samt hele 75 forskjellige 
opptikkløsninger. Canon ønsker å 
synliggjøre hvordan deres kame-
ramodeller kan fungere i et 4K pro-
duksjonsoppsett, dette inkluderer 

også 4K liveproduksjon. Canons 
Cinema EOS-systemet, XF og XA-
kameraer vil alle være tilgjengelig 
for å testes ut på standen, sammen 
med et komplett utvalg av Canon 
TV og kinolinser. Du vil også 
kunne få særlig innsikt i tankene 
rundt de mange opptikkløsningene 
tilgjengelig for Canon kameraer. 
Tekniske demonstrasjoner vil pre-
sentere de unike egenskapene 
til Canons line-up, inkludert den 
utrolige ytelse som Cinema EOS-
kameraer makter selv under lite lys. 

Danmon
Danmon System Group som er en 
del av Dan Technologies Gruppen, 
vil være utstiller på IBC. På deres 
stand 8.B51 vil du se forskjellige 
løsninger innen kringkasting og tek-
nologi for nye medier. DSG dekker 
alt fra rådgivning til produksjon 
og post-produksjon, overføring og 
arkivering, som omfatter video, lyd, 
grafikk, streaming, audiovisuelle og 
multimedia applikasjoner.

Vizrt
Vil på stand 7.A10 vise integrasjoner 
med Twitter, Facebook og Youtube 
for Viz Virtual Studio. Nytt på IBC 
vil også være et Vizrt Skype-gren-
sesnitt for redaksjonene.

Helge M. Fjogstad 
Gen. Manager 

Mob: +47 4000 1162 
E-mail: helge@infigo.no 
Office: +47 4000 4994 www.infigo.no 

Kontakt meg for et møte på IBC 

For å booke møte på IBC:
Vidar Engen, mob: +47 91 53 56 77

Standnummer: 9.C45
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RPT benefi ciaries Nelson Rand 
and Chandler Vandergrift. Both 
were seriously injured as they 
covered Bangkok’s violent street 
protests in May 2010.

The news industry needs freelancers

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

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

Please support our work
www.rorypecktrust.org

The Rory Peck Trust is a Registered Charity

No. 1071844 in England and Wales.  Company No. 3552486
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NVS-20 er en broadcast kvalitet H.264 network streaming server 
for live event streaming up-to 6Mb / s. Ca. 5.200:- NOK 

Mobile HD-Studio 4-8 innganger
Mobil video studio, video mikser med upp till 8 innganger i 

HS-2800. HS-2000L har 1 x DVI-D og 4 x HD-SDI. Logo store, 

17 .3” multiview monitor og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt.
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Mobile Video Studios • Mixers/Switchers  Chromakeyers 

• Converters • LCD-Montors • Recorders • Character 

Generators • Teleprompters • Distribution Amplifiers • 

Intercom Systems • Time Base Correctors • Media Presen-

ters • Cables and Repeaters • Streaming • Test Equipment 

and more..

DSLR prompter for iOS og 
Android. Fra Ca. 3.900:- NOK 

ENG prompter for iOS og 
Android. Fra Ca. 4.450:- NOK 

High Power WiFi Bridging Units
NVW-100/NVW-200 Extreme WiFi-sender som kan 

distribuere video over lange avstander. Ideell for 

roaming kameraer eller punkt-til-punkt-koblinger 

overføringshastigheter opp til 450MB / s.
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Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  -  Produktene finner du hos ledende forhandler og på hjemmesiden -  Pris eks mva varierer litt avhengig valutakurser, shipping inkludert fortolling ca. 480:- NOK
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Tekst & foto: Geir Bergersen

størst, dyrest og flottest

D et var i passende omgivelser hos Galleri Fineart på Tjuv-
holmen at Samsung lanserte sin nye design-toppmodell 
på det norske markedet. Den nye skjermen med Ultra-
HD er Samsungs første 4K TV med fire ganger høyere 

oppløsning (3840 x 2160 piksler) i forhold til Full HD (1920 x 1080).

Kvitt deg med bil, kjøp tV
Monitor fikk inspisere underet og sjekke hvordan løsningen fungere 
både skjermmessig og tilkoblingsmessig. Denne TV-en er 85 tommer 
stor og gir lekre bilder – det er bare å lene seg tilbake i sofakroken. 
Prisen er på hele 260.000 kroner, det er bare å selge bilen så er det i 
havn, en noe større utfordring er at denne 85 tommers skjermen nok 
krever en 200 kvm rundt seg for å komme til sin rett. Prisen inkluderer 
heldigvis installasjon, for dette får du transport hjem og hjelp til å sette 
den opp. 

Selve oppsettet for TV-en er ganske unik der den henger i en “staffeli” 
aktige ramme, som også skjuler høyttalersystemet til TV-en. Skjer-
mopphenget er justerbart i høyde og vinkel, og selve rammen kan om 
ønskelig også henges på veggen. Tilkoblingene gjøres til en separat 
boks slik at du slipper mange HDMI-kabler hengende på baksiden 
av apparatet, her kan du nøye deg med kun en kabel ut av skjermen. 

Oppgraderbar
Samsung annonserte også et eget Smart Evolution Kit, til TV-en noe 
som gjør at du kan oppgradere den framover. Med i kitet får du et 

hardware sett av produkter – inkludert en quad-core prosessor, GPU 
og minne – som plugges inn på baksiden av en Samsung-designet TV 
for å holde maskinvare og programvare oppdatert etterhvert som ny 
modeller blir lansert. TV-en kan også styres med nettbrett og mobil så-
vel som tradisjonell fjernkontroll. Dette er en fullblods smart-TV med 
alle finessene vi kjenner fra Samsungs portefølje, inkludert 8-seriens 
quad core prosessor som sørger for at alle operasjoner går raskt og glatt 
for seg. Smartportalen inkluderer apper som Netflix, HBO og Spotify. 
Videokamera for Skype videosamtaler er også integrert i bilderammen. 
Samsung har omdøpt sin fildelingstjeneste Allshare Play til Samsung 
Link. Denne appen gjør det enkelt å dele foto, video og annet innhold 
du har lagret på kamera, mobil og nettbrett med TV-en.

Rå bildekvalitet
Bildekvaliteten er utvilsomt lekker. Samsung hadde for anledningen 
med en USB-disk som inneholdt diverse 4K materialet. Innholdet 
her var fordelt på fire videofiler som TV-en samlet til en. Et triks de 
koreanske ingeniørene har gjort for å spare plass og båndbredde. Et 
tidlig forsøk på å gi oss ekte 4K film hjemme i stua? I mellomtiden 
kan Samsung-TV-en vise ekstra skarpe bilder tatt med digitalkamera.

Skjermen er av kant-led typen med Samsungs Micro Dimming tek-
nikk for bedre kontrast, og gjorde en overraskende god jobb i det store, 
lyse galleriet på Aker Brygge en sommerdag. Selv på høylys dag var det 
god kontrast og lite plagsomme refleksjoner fra skjermoverflaten. Mo-
nitor fikk ikke sjekket bildekvaliteten i mørke omgivelser, men vi regner 

Hvis du tvilte på at 4K kommer, så bør du bli overbevist når Samsung i sommer lanserte Ultra HD skjerm. 

Monitor satt seg ned for å se på TV på Aker brygge i Oslo.

REPORTASJE TV-TEKNOLOGI 



Samsung S9 UHD
• Samsung Smart TV-oppsett 
• Smart Hub 
• Smart Interaction. 
• Quad Core-prosessor. 
• Twin Tuner
• One Connect oppkobling til andre enheter 
• Micro Dimming Ultimate

Samsungs UHD TV hever standarden når det kommer til ytelse. Denne tidløse enheten er kompatibel med 
alle TV-kilder som finnes, og den kan oppgraderes til å være kompatibel med fremtidige UHD-standarder. 

ikke med at svartnivået er helt i plasma eller OLED-klasse.
85 tommer både høres ut og er i praksis en enorm 

skjermstørrelse, men det går overraskende fort å venne seg 
til en slik skjermstørrelse. I hjørnet av FineArts-galleriet 
med sofaen knappe 2,5 meter unna, gikk det fint å se på alt 
slags TV-innhold. Samsung-TV-en gjorde en god jobb med å 
oppskalere vanlig HD-materiale såvel som YouTube-videoer 
slik at det passer skjermoppløsningen. For konserner som skal 
vise glittrende presentasjoner, eller om man som reklamebyrå 
har tenkt å ha en TV-skjerm som står i stil med eikeparketten, 
kan dette være løsningen.

Løp og kjøp
Det blir ikke store salgsvolum med en TV i denne prisklas-
sen, men markedssjef for forbrukerelektronikk hos Samsung, 
Tommy Jensen, kunne melde at det allerede har meldt seg 
flere interesserte, kjøpekraftige kunder. I hvilken grad dette 
er privatpersoner eller bedrifter kunne ikke Jensen fortelle. 
Å investere i en TV-skjerm til 260.000,- fikk Monitor sin re-
presentant ikke gehør for hjemme. Men det er grunn til å tro 
at flere mindre 4K-skjermer kommer på IFA-messen i Berlin. 
For ordens skyld dette er kun lillebror versjonen, blir ikke 
85 tommer stort nok, har Samsung også en 110 tommer på 
vei. Samsung S9 UHD er nå offisielt i salg og finnes utstilt 
hos blant andre Elkjøp Megastore Slependen, samt Elkjøp 
Megastore Forus i Stavanger. n

Telefonhybrider for POTS, ISDN og VoIP

➻ Talkshowsystem med database og screeningfunksjon

➻ 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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M onitor møter Jessica Björk 
fra LumenRadio og Patric 
Nord, selger for Lumen-
Radios svenske distributør 

Hofmann Teknik, i LumenRadios hovedkon-
tor i Gøteborg for å snakke om trådløs DMX 
og LumenRadio. 

LumenRadio utvikler og markedsfører 
trådløs styring av belysning basert på den pris-
belønte og patentsøkte CRMX-teknologien 
som brukes i trådløse koblinger innen både 
underholdnings- og arkitekturbransjen. 

 – LumenRadio ble startet i 2008, med en klar 
visjon om hvordan trådløs teknologi ville endre 
belysningsbransjen, forteller Jessica Björk. Vi 
er overbeviste om at trådløse styringssystemer 
kan bli like utbredt som kabler er i dag. Vil har 
tenkt å gjøre dette mulig ved å lage trådløse sty-
ringssystemer som er mer pålitelige enn kabler, 
og ved å legge til funksjoner og fordeler som 
ikke finnes i tradisjonelle kabelsystemer i dag. 

Hvordan fungerer trådløs 
styring av belysning?
Trådløs styring av belysning brukes allerede til 
å underlätta og effektivisere lysinstallasjoner 
innen underholdnings- og arkitekturbransjen. 
Et trådløst DMX-system består vanligvis av en 
sender og én eller flere mottakere.

 – Hittil har underholdningsbransjen brukt 
DMX til å styre armaturer og annet utstyr. DMX 
er enkelt fortalt en enveisprotokoll som kan 
sendes trådløst eller gjennom kabel, men også 
pakket i ethernet-protokoller som for eksempel 
Streaming ACN eller Art-Net. 

En av de dominerende trendene i lysindu-
strien er at armaturene og øvrig utstyr ikke 
bare skal kunne ta i mot informasjon, men også 
sende informasjon tilbake til en lyskonsoll eller 
datamaskin. 

 – Den nye standarden RDM er en utvidelse 
av DMX, sier Jessica. Den muliggjør toveis-
kommunikasjon mellom forskjellig lysutstyr, 

og man kan fjernstyre konfigurering, overvåk-
ning og feilsøking uten å ha fysisk tilgang til 
lysutstyret. De fleste trådløse systemer, inklu-
dert CRMX, bruker det samme, lisensfrie frek-
vensbånd på 2.4 GHz-båndet, og forstyrrelser 
mellom trådløse systemer har tidligere vært 
et økende problem for belysningsindustrien. 
LumenRadios CRMX-teknologi er den første 
teknologien som skanner radiospektrumet 
kontinuerlig og tilpasser frekvensbruken til 
den omkringliggende radiotrafikken, noe som 
utelukker forstyrrelser og gir maksimal utnyt-
telse for alle trådløse radiosystemer som befin-
ner seg i det samme området. 

Alle CRMX-sendare er unike. Dette gjør det 
mulig for flere sendere å eksistere i samme ra-
diospektrum samtidig uten at de hører på feil 
sender. Det betyr at det bare er den senderen 
som er beregenet på mottakeren eller motta-
kerne som kan brukes. Alle CRMX-produkter 
bruker dessuten 128 bits kryptering, noe som 

Til styring av flyttbare lamper, LED-lys og dimmere, bruker lysbransjen en standardisert lysstyringsprotokoll 

ved navn DMX. Den tradisjonelle kabelen er skiftet ut med de trådløse lysstyringssystemene som har kommet 

på markedet. Monitor har vært på besøk hos en av produsentene, svenske LumenRadio i Gøteborg, for å finne 

ut mer om hvordan de nye systemene fungerer.

Tekst: Roger Malmer  Foto: LumenRadio

FAKTA TRåDLøS DMX

Trådløs lysstyring

Belysning på Götaplatsen i Gøteborg.



ker, og som også sikrer perfekt overlevering 
av signalet, selv under dårlige radioforhold.

Plassering av antenne
I likhet med andre typer trådløs overføring, 

beskytter trafikken mot avlytting og inn-
trengere.

Pålitelig trådløs lysstyring
Trådløs styring av belysning er ingen nyhet i 
seg selv. Teknologien har eksistert i mange år, 
men den har ikke vært pålitelig nok. 

 – Det som gjør vår teknologi unik, er at vi 
har oppfunnet en smart radio som hele tiden 
lytter til omkringliggende radiotrafikk, tilpas-
ser seg denne og bare velger ledige frekvenser. 

På den måten sikrer vi at den ikke forstyrrer el-
ler forstyrres av annet trådløst utstyr, forteller 
Jessica Björk. I noen av de trådløse systemene 
som brukes i dag, forsinkes signalene mye. 
Men vår teknologi garanterer en forsinkelse 
på eksakt 5 millisekunder, noe som betyr at 
det er umulig for det menneskelige øye å opp-
dage om signalet er levert gjennom en kabel 
eller et trådløst system. Teknologien vår byg-
ger også på en feilkorrigeringsfunksjon som 
gjenskaper tapte og/eller skadede radiopak-

Fordeler med trådløs styring av 
belysning:

Scenelys
1. Pålitelighet
2. Planlegging og gjennomføring tar 
kortere tid
3. Fleksibilitet.
4. Kostnadseffektivitet
5. Enkelt i bruk

Miljølys
1. Slipper kabellegging og minsker slitasje 
på verneverdige bygninger
2. Avtale/godkjenning fra berørte grunn- 
og huseiere forenkles.
3. Minimerer arbeidskostnadene og grave-
arbeider for kabler, avsperringer, veilegging
4. Planlegging og gjennomføring tar 
kortere tid
5. Energisparing
6. Pålitelighet

Jessica Björk, 
Sales & Marketing Manager i LumenRadio AB.

 
 

 
 
 
 
 
 

Møt oss på IBC for siste nytt!
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er plassering og retning på sender- og mot-
takerantennene viktig.

 – Det er viktig å vite hvordan antennen 
sprer signalet, forklarer Jessica. Noen anten-
ner sprer signalet smalt, andre bredt. Det er 
også viktig å tenke på hvor antennen skal ret-
tes: om den skal stå vertikalt eller horisontalt 
i forhold til mottakeren. I 95 prosent av alle 
installasjoner holder det med en såkalt stan-
dard 2dBi Omni antenne, men av og til kan 
det være nødvendig å bruke en annen type 
antenne. Dette avhenger av installasjonen. Vi 
anbefaler alltid brukeren å starte med mot-
takeren hvis han eller hun trenger å ta i bruk 
en annen antenne. Det finnes imidlertid res-
triksjoner for uteffekt innen EU (100mW) og 
i USA (1W). Det er det viktig å kjenne til. 
Naturligvis er det også viktig å ha så fri sikt 
som mulig mellom sender og mottaker. Det 
vanligste problemet er at brukeren ikke er klar 
over at mennesker, vann, metall og tykke veg-
ger har stor innvirkning på signalstyrken. Ikke 
plassér senderen på lysbordet eller mikser-
bordet ditt. Sett den heller litt høyere, gjerne 
2-2,5 meter opp, for å sikre at senderen og 
mottakeren har så fri sikt som mulig også når 
publikum står oppreist. Antennen skal heller 
ikke være i kontakt med andre materialer, som 
for eksempel en rørklemme, fordi klemmens 
materialegenskaper reduserer signalstyrken 
betraktelig. Det er alltid bedre å lytte med et 
følsomt øre enn å rope høyt.

Overvåkning av trådløse systemer
Det finnes produkter, system og programvare 
som gir brukeren bedre kontroll over lyssys-
temet sitt. 

 – SuperNova er LumenRadios egenutvik-
lede programvare som fungerer sammen med 
samtlige av CRMX-produktene, forklarer 

Jessica videre. Den gjør det mulig å overvåke 
og feilsøke i lysinstallasjonen din og bruker 
RDM-standarden fullt ut. Den fungerer også 
som et verktøy for alle CRMX-enheter, slik at 
brukeren enkelt kan konfigurere både sender 
og mottaker, og den overvåker kontinuerlig 
alle tilkoblede enheter og informerer bruke-
ren dersom det oppstår et problem. Brukeren 
kan blant annet overvåke signalstyrke over 
trådløse CRMX-enheter, lampetemperaturer 
og spenning og strøm i dimmere.

I tillegg til å ha separate mottakere, kom-
mer en del lysutstyr med trådløse DMX-
mottakere innebygd fra ulike partnere 
rundt om i verden; såkalte OEM-produkter.

 – LumenRadios trådløse OEM-moduler 
markedsføres i dag av over 50 forskjellige 
OEM-partnere over hele verden, forteller 
Jessica Björk. OEM-modulene er integrerte 
i alt fra lysbord, LED-armaturer og LED mo-
ving-lights til dimmere. LumenRadios samar-
beidsparnere inkluderer blant andre Philips, 
Fagerhult, ROBE og Zero88.

I praksis
Patric Nord fra Hofmann Teknik jobber med 
LumenRadios sluttbrukere, og fortalte om to 
kunder som bruker LumenRadios trådløse 
utstyr: Götaplatsen og Studio 5 i SVT.

 – I dag er det festet en antenne på Konst-
museets fasade. Denne er koblet til en CR-
MX-sender som er festet til taket. Senderen 
sender et trådløst DMX-univers over Göta-
platsen til flere strategisk plasserte elsentra-
ler rundt Götaplatsen, forteller Patric Nord. 
I hver elsentral sitter en mottaker, og de fire 
praktmastene fra Göteborg-utstillingen i 
1923 har også blitt utstyrt med hver sin mot-
taker. Vi installerte i tillegg en repeater-enhet 
for å komme rundt en bygning som skapte en 
besværlig radioskygge. Repeaterens funksjon 
er å ta i mot signalet fra senderen og videre-
sende det til mottakerne som ikke får direk-
tekontakt med hovedsenderen.

Götaplatsens belysningssystem har en “ut-
lånssender” som kan brukes til å styre belys-
ningen under arrangementer, tilstelninger og 

Desisti LED Fresnel-armaturer med LumenRadios CRMX-mottaker strategisk plassert.

LumenRadios egenutviklede programvare CRMX SuperNova.

CRMX Nova Flex.

CRMX Slim.

CRMX Outdoor.



lignende. 
 – Fordelene med å bruke et trådløst system på Götaplatsen har 

vært mange: installasjonstiden ble betraktelig redusert, kunden slapp 
å stenge av plassen for gravearbeider ved legging av signalkabler, 
kostnader forbundet med ny gatebelegning og maskiner minsket 
og planleggingstiden for å søke tillatelse fra flere berørte grunneiere 
ble kortet ned. Loggføring- og statusverktøyene i CRMX SuperNova 
har blitt brukt til kvalitetssikringen av signalkvaliteten. Det vil si, 
systemet loggfører automatisk alle hendelser og eventuelle avvik fra 
gitte parametre. Vi er også veldig stolte over at Götaplatsen i oktober 
vant Svenska Ljuspriset foran finalister som Scandic Hotel Grand 
Central i Stockholm, E-Huset ved Lunds Universitet og Halmstads 
Regionala Bussterminal.

SVTs Studio 5
Installasjonen i SVT består av to doble univers av RDM-sendere som 
er installert i SVTs store nyhetsstudio. Senderen sender et trådløst sig-
nal til et høyt antall Desisti LED Fresnel-armaturer, og hvert armatur 
er utstyrt med en strategisk plassert mottaker. 

– Vi brukte også flere Desisti De-Lux myklys med integrerte tråd-
løse OEM-moduler, forteller Patric. Fordelene med å bruke trådløst 
i SVT var fremfor alt kort riggingstid og det faktum at det ikke var 

nødvendig å trekke DMX-kabler fra studiotaket for å gjennomføre 
installasjonen. Installasjonen skulle gjennomføres på ekstremt kort 
tid, og ved hjelp av den trådløse DMX-teknologien kunne den utfø-
res innenfor den beregnede tidsrammen. Armaturene har også en 
DMX-utgang, noe som gjør det mulig å koble dem til eldre armatu-
rer uten trådløs teknologi. Også her brukte man CRMX SuperNova 
til å sikre installasjonens signalkvalitet.

Fremtiden for trådløs styring av belysning
Trådløs styring av belysning gjør det mulig å spare store mengder en-
ergi. Belysning står for nesten ti prosent av verdens energiforbruk, og 
det er store miljøgevinster forbundet med innsparing. I takt med at 
LED-teknologien blir stadig mer utbredt, billigere, vanligere og mer 
energieffektiv, stilles det økende krav til intelligent styring av belys-
ningen. 

 – Trådløs styring av belysning tilbyr en pålitelig og intelligent løs-
ning som kabler ikke kan konkurrere med, Jessica Björk. Historisk 
sett har trådløse DMX-produkter skapt flere problemer enn løsninger, 
noe som igjen har resultert i nøling med å ta i bruk trådløse produk-
ter innen underholdningsbransjen. Produkter av høyere kvalitet med 
trådløs funksjonalitet tilpasset bruksområdet vil gi økt bevissthet om 
mulighetene trådløs DMX kan tilby. n

TråDLØS STYrING AV BELYSNING TILBYr EN PåLITELIG OG 
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Denne artikkelen behandler gamma i et vide-
operspektiv, og jeg har med vilje avstått fra å 
gjøre rede for gamma i kjemisk film. Det be-
tyr at jeg heller ikke redegjør for de teoretiske 
prinsippene som ligger til grunn for moderne 
videofotografering med filmfotograferingens 
gammakurver. En viktig grunn til bruk av an-
dre gammakurver er et ønske om å etterligne 
filmfotografering og filmens etterbearbeiding. 
Den greske bokstaven gamma er da også lånt 
fra filmforskningen på slutten av 1800-tallet, 
da det var på moten å gi størrelser navn etter 
greske bokstaver.

Hva er gamma og gammakorreksjon, 
og hvorfor trenger vi det?
Gamma er en ikke-lineær overføringsfunksjon 
av elektrisk signal kontra lysintensitet i video-
signalet. Gammakorreksjon er en skapt ikke-li-
neæritet mellom lys og elektrisk spenning som 
skal gi effektiv koding av videosignalet. Gam-
makorreksjonens kurveform, etter ITU-B Rec 
601 og 709 (figur 1), er stort sett en invers av 
bilderørets naturlige gammakurveform. CCD 
og C-mos-chipene er lineære. De teller i prak-
sis bare fotoner og øker utspenningen lineært 
med økt lysinntak.

Det er en vanlig oppfatning at videosignal 
gammakorrigeres fordi de gamle bilderørene 
var ikke-lineære og viste en bøyd gammakurve 
som måtte korrigeres for at gråskalaen skulle 
bli lineær. Denne beskrivelsen er faktisk feilak-
tig. Gammakorrigering er nødvendig for å ef-
fektivisere kodingen av videosignalet, og kom 
med tiden også til å fylle flere formål.

Synsoppfattelsen vår
For å forstå hva som skjer rent teknisk, må vi 
begynne med å se litt på hvordan øynene våre 
fungerer – eller snarere, hvordan synsoppfat-
telsen virker. Synet er ulineært når det gjelder 
oppfatning av både gråskala og fargesyn. Vårt 

fargesyn er svært komplekst og det lar vi ligge 
til en eventuell fremtidig artikkel.

Tenk deg at man skal doble luminansen, 
eller lysintensiteten, til øynene våre med van-
lige lamper i flere trinn. Starter man med én 60 
watts lampe og legger til en 60 watts lampe til, 
opplever vi det som en fordobling av lysinten-
siteten. For å få en ny fordobling, trenger man 
to 60 watts lamper, deretter fire til, så åtte og så 
videre. (fig. 2) Øyet har altså en gammakurve. 
Her møter vi på et av naturens svært underlige 
sammentreff, nemlig at øyets gammakurve er 
nærmest identisk med inversen i bilderørets 
gammakurve. Elektronkanonen i bilderøret 
opptrer faktisk som en identisk speilvendig av 
våre øyne. Legg merke til at dette ikke har noe 
å gjøre med bilderørets fosforsjikt, slik det av 
og til påstås.

Dette innebærer at øyet er svært følsomt 
for lysvariasjoner i de mørke partiene av grå-
skalaen og svært ufølsomt for forandringer 
i de lyse partiene. Det skal altså veldig store 
endringer til i lyse partier for at vi skal kunne 
oppfatte dem. Det innebærer også at vi er 
betydelig mer følsomme for støy i de mørke 
partiene av et bilde. Kler vi dette faktum i tek-
niske termer, kan vi si at signal-støy-forholdet 
i et videosignal øker dramatisk hvis vi gjengir 

Dagens medieverdenen har begynt å eksperimentere med gammakurver, takket være de nye storsensor-

kameraene. De har bedre lysfølsomhet og egner seg bedre for den kjemiske filmens arbeidsmåte, der man 

bruker etterbearbeiding til å skape bilder.

 Man kan få fantastiske resultater hvis man disponerer grading-programmer som DaVinci eller lignende, 

men mulighetene er også forbundet med en del grunnleggende tekniske begrensninger.

 Her følger en overordnet og teknisk korrekt gjennomgang av fenomenet gamma med dets fordeler og 

ulemper. Vi håper den vil gi bedre innsikt i hva det er mulig å oppnå på dette feltet. Kanskje vil den også spare 

redigerere og fotografer for slitsomme tester.

Tekst & illustrasjon: Mats Jungner
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Ekspertens tips …

Gamma og gammakorreksjon

Figur 1



nes til rådighet. Man valgte som sagt å følge 
bilderørets gammakurve, ettersom den al-
lerede finnes der naturlig. ITU-B Rec 709 er 
navnet på standarden for HDTV, og Rec 601 
er navnet standarden for SDTV som video-
monitorer og kameraer må følge for å være 
kompatible. Da viser TV-monitoren bildene 
slik de ser ut i virkeligheten, om enn med et 
begrenset kontrastforhold. Verken monitorer, 
storskjermer eller det hvite kinolerretet kla-
rer å gjengi hele det dynamiske området øyet 
kan se. De klarer heller ikke å matche CCD-
chipens muligheter for gjengivelse.

Litt matematikk
Begrepet "gamma" bygger på ligningen for 
kurvens ikke-lineæritet, og begrepet gamma-
korreksjon er inversen av gamma. Gammakor-
reksjon angis av sifrene som utgjør formelens 
eksponent L=(V+e) γ. "L" står for luma og "V" 
står for spenning. "e" er en konstant for å bryte 
kurven rett ovenfor svartnivået. Det normale 
gammakorreksjonstallet i Rec 709 er 0,45. 
Gammakorreksjonstallet 0,45 tilsvarer altså 
gammaverdien 2,22 på skjermen = inversen. 
En gammakorreksjon på for eksempel 0,35 vil 
gi en økt gråskala, det vil si: større kontrast-
forhold og dermed mindre kontrast. En gam-
makorrigeringskurve på for eksempel 0,65 vil 
vise et bilde med mindre kontrastomfang og 
dermed høyere kontrast (figur 3).

Kontrastomfanget angis vanligvis i blen-
dertrinn og tilsvarer eksponenten til tallet 2. 

Sju blendertrinn er altså = 27 
=2x2x2x2x2x2x2, som i neste rekke gir et 
kontrastforhold på 128:1. Dette nærmer seg 
grensen for hva den menneskelige synsevne 
klarer å skille ut på en lineær gråskala. Husk 
at blendertrinnene altså er en eksponential-
funksjon som følger øyets lysoppfattelse.

nye gammakurver av typen Cinelog, 
S-log med flere
Nå kan man naturligvis bøye gammakurver på 
andre måter enn Rec 709 for å få andre bilde-
inntrykk. Dette kan brukes som et kunstnerisk 
grep for å forandre bildet og skape en annen 
virkelighet på skjermen, men det fyller også 
en viktig teknisk funksjon. CCD-chipen har 

lyset ikke-lineært. Det handler om veldig store 
forbedringer på opp mot 30 dB. Velger vi å ut-
trykke oss med digitale termer, tilsvarer det å 
gå opp til 12-14 bits i stedet for 8-10 bits for 
å digitalisere det analoge bildesignalet som 
CCD-chippen skaper med samme kvalitet.

Uavhengig av bilderørets egenskaper, 
hadde vi altså blitt nødt til å skape en gam-
makorrigeringskurve for å få bedre prestasjon 
på TV-signalet. Det gjelder såvel analog som 
digital overføring. Bilderørets egenskaper 
kom snarere som en gave fra oven, ettersom 

bilderøret fungerer som en perfekt dekoder 
av gammakorrigeringen vi skaper i kameraet. 
Hadde det bare vært på grunn av bilderørets 
ikke-lineære egenskaper, hadde man selvføl-
gelig lagt gammakorrigeringen rett i TV-en, 
ikke etter CCD-chippen i kameraet.

Standard for gammakurver
Det har lenge eksistert eksakte standarder for 
hvordan gammakurven skal se ut for at man 
skal utnytte kontrastforholdet så godt som 
mulig innen det dynamiske området som fin-

Figur 2

Figur 3

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



www.monitormagasin.no34  SEPTEMBER 2013

et betydlig større kontrastomfang enn TV-ap-
paratene, og dette kan bevares på flere smarte 
måter. Her er rosinen i pølsa! 

Det man gjør når man bøyer av gammakur-
ven i høylyset, er at man komprimerer deler av 
gråskalaen for å skape illusjonen av en økning 
i kontrastomfang. Dette skjer utelukkende i 
det lyse området, ettersom det brukes flest 
digitale bits til å gjengi dette. Vi har omtrent 
7 blendertrinn å leke oss med i video, og tryk-
ker man sammen gammakurven i henhold til 
noen av de populære defacto-standardene 
som finnes, for eksempel Cinelog, Panasonic 
Filmgamma 1 og 2, Sony S-log eller andre, kan 
man lage bilder som for eksempel ikke etser 
opp i hvitt og/eller man kan løfte mørke par-
tier og ta bedre vare på dynamikken. 

Hensikten, eller trikset om du vil, er å 
klemme inn flere flere blendertrinn i samme 
kontrastomfang. Det er snakk om opptil 13-
14 blendertrinn i cirka 7 tilgjengelige blen-
dertrinn. Dette er intet mindre enn kompri-
mering! Man øker kontrastomfanget, men 
minsker kontrasten. Avhengig av om man vil 
fremheve lav- eller høylys, vil dessuten mani-
pulering i de lave lysnivåene påvirke signal-
støy-forholdet i høyst merkbar grad. Det blir 
rett og slett støy i de mørke partiene. Dette er 
lett å se, og det er også veldig forstyrrende. 
Vi husker jo fra resonnementet lenger opp 
at øyet er mye mer følsomt for støy i mørke 
partier enn i lyse. Det er også viktig å forstå 
hvordan støy oppfører seg i en ikke-lineær 
overføring. Støy har ingen likestrømskompo-
nent og burde derfor ikke påvirke lumanivået, 
men fordi signalet er ikke-lineært, vil den lyse 
støykomponentene ved kraftig støy få høyere 
amplitude enn de mørke, og dermed gi inn-

trykk av at svartnivået er høyere. 
Støy påvirker altså synsinntrykket av svart-

nivået uten å endre signalets elektriske nivået. 
Videre påvirkes fargegjengivelsen, ettersom 
luma i video er en gråskala som består av tre 
gammakorrigerte primærfarger: RGB. Ek-
sempler på dette er lette å forstå: Hvis man 
for eksempel vil gjøre en mettet blå fargetone 
noe lysere, må man ved et bestemt lumanivå 
(ca. 7 prosent i dette tilfellet) tilføre mer rødt 
og grønt for at lyset skal øke. Dermed minsker 
fargemetningen. Manipulerer man gråskala-
en, påvirkes altså fargemetningen.

Vær klar over at luminans og luma er to 
helt forskjellige størrelser. Luminans er den 
lineære lysintensiteten som vi for eksempel 
ser i reflektert lys (subtraktiv fargebland-
ning). Luma er lysintensiteten som skapes av 
de tre gammakorrigerte grunnfargene rødt, 
grønt og blått (additiv fargeblanding). Luma 
er altså en ulineær funksjon.

Det er viktig å forstå at det man vinner på 
kontrastomfang, kan man av og til bli nødt til 
å betale for i signal-støy-forhold og fargemet-
ning. I etterarbeidet tilpasses en rekke forsk-
jellige LUT (look up tables) for å kartlegge 
gråskalaen slik koloristen eller redigereren vil 
at bildene skal se ut. Samtidig må man også 
endre fargegjengivelsen, ettersom den også 
påvirkes. Det finnes i dag mange gode pro-
grammer som for en rimelig penge kan hånd-
tere grading. DaVinci er kanskje det vanligste. 
Arbeidet med å få bildene slik man vil ha dem 
kan være svært omfattende. Dette er et kunst-
nerisk arbeid som består i å betrakte bildene 
og bedømme hvordan man vil at scenen skal 
se ut. Det stiller igjen svært store krav til at 
monitoren er korrekt, ellers er arbeidet mer 

eller mindre forgjeves. TV-skjermen er et pre-
sisjonsinstrument som, i kombinasjon med 
avanserte måleinstrumenter som waveform-
vector, histogram og gamut, gir deg kontroll 
over prosessen.

Gamma og moderne monitorer
I dag bruker vi ikke bilderør i TV-skjermene, 
men LCD, plasma eller OLED. Disse tek-
nologiene har helt andre gammakurver enn 
de gamle bilderørene, og gammekorrigering 
må derfor også gjøres i monitorene. Denne 
korrigeringen varierer mye i kvalitet, men de 
fleste skjermer er ganske velgjorte nå til dags. 
LCD-monitorer behandles på en spesiell 

Forfatter Mats Jungner, visedirektør i 
Protel Scandinavia AB, er elektronikk-
ingeniør og har 30 års erfaring med 
videoteknikk. Mats holder også foreles-
ninger og lærer bort signalteori, måletek-
nikk og videoteknikk.
Takk til Nikolai Waldman, kolorist, for 
gode innspill.
Takk til Charles Poynton for utlån av fi-
gur 1: Gammakurve.

Når MAN BØYEr AV GAMMAKUrVEN I HØYLYSET, KOMPrIMErEr MAN 
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måte fordi de har håpløst dårlig bildegjengivelse ved lave lysnivåer, 
blant annet ikke-lineær colormetri, blocking-effekter og problemer 
med korrekt svartnivå. Produsentene eksperimenterer friskt med for-
skjellige brytninger i gammakurven, LUT og også bakgrunnslyset i 
LCD-monitorer for å maskere problemene. Bildene ser også bra ut, 
men man kan absolutt ikke stole på om de er gjengitt korrekt. Det er 
bare LCD-skjermer i svært høye prisklasser som egner seg for grading.

Dataindustrien har gjort utvalget av skjermer bredere, og ofte har de 
valgt helt andre løsninger enn videoinstruien. Dette gjør de fleste data-
skjermer helt ubrukelige i videosammenheng hvis man skal bedømme 
bilder. Det kan være greit å vite at for eksempel Apple hadde en egen 
gammakurve i sine grafikkort helt frem til 2009. Det innebærer at det 
man ser på dataskjermen med gamle FinalCut eller AVID-redigeringer 
på Apple-maskiner er helt feil gråskala for videobruk. Dataindustrien 
har tradisjonelt laget skjermer og grafikkort som er beregenet på helt an-
dre ting enn å vise langfilm. Ikke nødvendigvis verre, men annerledes.

Vi har ikke nok plass til rådighet i denne artikkelen til å redegjøre for 
moderne skjermer i detalj, men jeg kan forsikre dere om at er grunn til å 
si at videomonitorer er mer kompliserte enn vanlige dataskjermer hvis 
de skal være eksakte. Videomonitoren er jo det mest eksakte instrumen-
tet man har i produksjonsprosessen, med unntak av waveform-monitor, 
vectorscope, histogram og gamut-scope. Tro ikke et øyeblikk at man 
kan få samme resultat med en eller annen ekstern elektronikkboks og 
en datamonitor til rundt 1 995 kroner, som man kan få med en pre-
sisionsmonitor for video. Bildene kan riktignok se bra ut, men de viser 
ikke den informasjonen som det elektriske signalet bærer med seg på 
en korrekt måte. Husk imidlertid at datamonitorer for grafisk bruk er 
svært velgjorte med nøyaktige verdier, men disse koster også omtrent 
like mye som en videomonitor.

Blant moderne skjermteknologi er særlig OLED, men også plasma, 
eksempler på gode teknologiske plattformer for videomonitorer som 
skal vise korrekte bilder. LCD er godt egnet til vanlige TV-apparater 
og dataskjermer, siden det er billig å produsere og man kan manipulere 
bildene, blant annet ved hjelp av ulike automatiske funksjoner. Dess-
verre er de også dermed mer eller mindre feil.

Når det gjelder den generelle innstillingen til skjermer, er det vik-
tigste fra et gammaståsted at man stiller inn svartnivået med lysknappen 
(brightness) helt korrekt. Lysknappen på TV-skjermen skyver nemlig 
gammakurven opp og ned på gråskalaen, og står den feil, blir alt feil i 
bildet. Bruk testsignalet "PLUGE” (Picture LineUp Generator), som 
finnes i de fleste signalgeneratorer, til å korrigere eksakt. Kontrasten på 
monitoren stilles inn etter lyset i rommet. Fargemetningen stilles inn 
via "Blu Only-funksjonen" på monitoren og en fargebjelke med 100 
prosent metning. Gode skjermer har også innstillingsmuligheter for 
gamma. Still inn på 2,2 eller "CRT” hvis du er vant til å se på eksempelvis 
Sonys 32" BVM rørmonitor.

Teknisk sett har jeg bare skrapt på overflaten av de særdeles kom-
plekse sammenhengene gammakorreksjon, luma, fargemetning og 
støyegenskaper utgjør. Gamma er jo både en fysiologisk og en teknisk 
størrelse. Sammenhengene er godt teoretisk utredet, men i praksis må 
man likevel eksperimentere. Den kunstneriske delen av det verken kan 
eller vil jeg komme med noen synspunkter på.

Jeg håper at artikkelen vil spre litt lys på de tekniske sammenhengene 
og gjøre det lettere for dere som er i startgropen med grading-virksom-
het, både når det gjelder innkjøp av utstyr og innsikt i problemene. 
Eller – kanskje man heller skulle si mulighetene. n Deluxefilm, Enebakkveien 69, 0192 Oslo

Tlf. 91 14 05 30 
e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no
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Tenk på lydredigering. Å klippe i et fysisk 
rullebånd var en saga blott da datama-
skinene kom på markedet med sine langt 
mer fleksible redigeringsmuligheter. I bunn 
og grunn er det likevel snakk om samme 
operasjon: Klipp ett sted og flytt til et an-
net. Skal sannheten frem, er det selvfølgelig 
et ganske begrenset bilde – hva hvis vi vil 
klippe ut akkurat trompetstemmen fra en 
ferdig miks eller plukke vekk en forstyr-
rende tone? Det siste kan man selvfølgelig 
få til med EQ, men det blir sjelden ordenlig 
bra. For noen år siden begynte det å dukke 
opp programmer som stilte urimelig høye 

krav til datamaskinens spesifikasjoner, men 
tillot teknikere å redigere musikk på en helt 
ny måte: spektralredigering.

Spektralredigeringen går bort fra den van-
lige redigeringens bølgeformfremstilling, der 
tiden ligger horisontalt og nivået ligger verti-
kalt. I stedet for å vise nivåene vertikalt, ser 
man tonehøyden. Med dette kan man plutse-
lig se melodier, overtoner og transienter tyde-
lig. Teknikken har ofte blitt brukt i restaurering 
av innspillinger, for å fjerne spraking, skurring 
og lignende. I dag har mange programmer 
egne funksjoner for dette, som for eksempel 
Samplitude, Wavelab, Audition og ikke minst 

Spektralredigering av lyd er ingen nyhet på markedet, men det er mange som har fokus på fjerning av for-

styrrende lyder fra innspillinger. Med SpectraLayers Pro tilbyr Sony Creative Software nå både opprydding og 

kreative muligheter med lydredigering i lag.

Tekst & foto: Johannes Oscarsson

TEST LyDREDIGERINGSPROGRAM

Sony SpectraLayers Pro

Lydredigering i lag i stedet for kanaler

iZotope RX eller Algorithmix reNOVAtor. 
Det spesielle med SpectraLayers Pro, er at 

man, som navnet avslører, jobber med lyd i 
ulike lag á la Photoshop. Lyd kan flyttes og 
bearbeides separat i de forskjellige lagene. 
Spennende! Vi setter like godt i gang og ser 
hvordan det fungerer.

Hvordan virker det?
Installasjonen via Sony Creatives hjemmeside 
er enkel, og man bruker et vanlig serienum-
mer som piratkopieringsbeskyttelse. Det kan 
aktiveres online eller offline via en annan da-
tamaskin. Det første som møter meg er mulig-



som i praksis fungerer som frihåndsmarke-
ring, et smart verktøy som med litt øvelse lar 
deg trekke ut kun støy (nesten, i alle fall), eller 
det heftigste: overtone-verktøyet som prøver 
å holde styr på hvilke overtoner som tilhører 
en bestemt grunntone, slik at hele klangen føl-
ger med. Dette skal gjøre det mulig å plukke 
ut elementer som forstyrrende gnissing fra en 
konsert og fjerne overtonene automatisk eller 
isolere en trompetsolo fra en miks, samtidig 
som trompetens klang beholdes.

Hvor godt alt dette fungerer i praksis, av-
henger av materialet. Det kan være vanskeli-
gere å hente ut materiale fra en miks som er 
veldig tett, der det er så mange lyder at det er 
kronglete å bare få tak i det ønskede materialet. 
På den andre siden har jeg flere ganger merket 
at det er vanskelig å fjerne en lyd fra en mer 
glissen miks, siden det høres så godt når man 
begynner å fjerne ting. 

Fordi programmet benytter en lineær frek-
vensskala på høykant, brukes normalt halve 
skjermen til å vise området mellom 10 og 20 
kHz. Jeg har ikke klart å finne noen funksjon 
for å velge dette logaritmisk, slik man kanskje 
er mer vant til å frekvensomfanget. De fleste 

heten til å importere lag, lage et nytt lag eller 
åpne et prosjekt. Jeg antar (med rette, viser 
det seg) at "extraction" er sonyisk for å åpne 
en lydfil, og så lenge man holder seg under 96 
kHz samplingsfrekvens, tygger programmet 
i seg de fleste moderne typer filer, inkludert 
CoreAudio Format, FLAC, MKV-filmer og 
Ogg-filer. Testen av SpectraLayers ble gjort på 
en relativt beskjeden MacBook Air med Core 
i5-prosessor på 1,7 GHz og 8 GB arbeidsmin-
ne, og det bør nevnes hvor raskt programmet 
kjører, selv med 15-20 minutter lange lydfiler 
med komprimert materiale. Imponerende res-
surseffektivt.

Nå skal vi se, tenker jeg, og klikker forvent-
ningsfullt bland de små verktøyene på venstre 
side. Men – alle er grå og inaktive. Jeg kan ikke 
gjøre noen ting. Ok, nederst til høyre kan vi 
markere vårt eneste lag, slik at alt blir rødt. Nå 
blir noen av verktøyene tilgjengelige, men jeg 
kan fortsatt ikke markere og separere materia-
let. Dermed gir jeg opp forsøket på å bruke 
programmet uten å lese håndboken først.

Nå forstår jeg
Det viser seg at man må opprette det nye laget 
lyden skal sendes til før man kan trekke ut lyd 
fra originalfilen til et nytt lag. Det nye laget 
markeres automatisk og får tildelt fargen rød, 
noe som signaliserer at det er dette laget som 
tar i mot lyden som er trukket ut fra det første 
laget. Når det gjelder verktøyene for å trekke 
ut lyd, skiller programmet seg fra andre alter-
nativer på markedet. Dette kommer vi tilbake 
til. Når jeg har markert og trukket ut en lyd 
fra originalfilen og lagt den i et eget lag, for-
står jeg at man ikke bør kalle det "extraction", 
men kopiering, siden det er dét som skjer. For 
å fjerne materialet fra miksen, bruker man en 
liten knapp som er plassert ved siden av nav-
net på laget. Denne fasevender materialet, og 
dette resulterer i stillhet når det spilles av sam-
tidig som originalen. Det går også an å bruke 
et viskelær direkte på orignallaget, men da kan 
man ikke angre handlingen senere.

Selve konseptet med lag medfører at man 
kan ta ut enkelte deler av lyden og behandle 
dem etter ønske. Programmet støtter VST-
effekter som kan behandle markeringer i lag. 
De fleste plug-ins jeg har støtter VST, men 
det er litt synd at Mac ikke støtter AU-plug-
ins. Det er også synd at støtten for VST er en 
anelse tungvinn. Man får opp alle programtil-
leggets parametre som brytere på en liste og 
må nøye seg med dét hvis man vil ha mulig-
het til å forhåndslytte til forandringene man 
gjør. Velger man å åpne tilleggets eget gren-
sesnitt, fungerer det ikke, siden man da ikke 
har tilgang til Preview-knappen som setter i 
gang avspillingen. Å spille av ved å trykke ned 
mellomromstasten går heller ikke.

Smarte verktøy
Ettersom mange av konkurrentene først og 
fremst er beregnet på fjerning av materiale, 
pleier verktøyene å være begrenset til å mar-
kere rektangler eller muligens på frihånd, men 
SpectraLayers har noen uvanlig smarte verktøy. 
Man kan velge mellom frekvens-verktøyet, som 
lar deg trekke ut enkelttoner (og følger med 
på små forandringer i pitch), area-verktøyet 

SpectraLayers Pro viser hvilke toner som inngår i lyden og kan behandle enkeltfrekvenser separat.

www.hydrophobic.no
Tlf. +47 901 77 070  •  mail@hydrophobic.no

• Yrkesdykker kl. 1 - tilfredsstiller alle sikkerhetskrav

Operatør: Amund Lie, FNF •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

• Komplette løsninger for opptak i basseng og sjø
• Opptak til 50 meter+ dybde

         • Splashbag/actionhus til ARRI Alexa, Phantom Flex, 35mm o.a.
• Undervannshus til RED Epic / Scarlet / M-X

FILME UNDER VANN?
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grunntoner ligger jo forholdsvis langt nede i 
frekvens, men området lengst nede er både 
vanskelig å se på grunn av den lineære vis-
ningen og fordi programmet har tidslinjen 
nederst i grensesnittet. Det blir mye zooming, 
skrolling og trekking for å få markert lyder på 
lavere frekvenser.

Det er flere lignende ting som stikker kjep-
per i hjulene for arbeidsflyten i SpecraLayers 
og hindrer meg i å bli helt forhøyd. Det var 
også mye vanskeligere å lære programmet enn 
det burde ha vært. Det er mulig jeg er dum, 
men normalt trenger jeg ikke å åpne bruker-
håndboken før jeg skal gjøre noe mer kompli-
sert i et nytt program – og definitivt ikke når 
jeg bare prøver å gjøre de mest grunnleggende 
operasjonene i programmet.

Hvordan låter det?
Her avhenger svaret av materialet og hvor mye 

tid du bruker på det. Det er ofte vanskelig å fri-
legge materiale på en slik måte at det fortsatt 
låter bra, og man kan bli sittende ganske lenge 
og pusle for å gjøre minst mulig skade når man 
fjerner materiale. I en vanlig musikkmiks vil 
flere av instrumentene ha overtoner som lig-
ger i samme register og overlapper hverandre 
og det er vanskelig å unngå at man påvirker 
andre elemeter, selv om man legger mye jobb 
i det. I enkelte tilfeller fungerer programmet 
forbausende effektivt til å fjerne hosting, pip 
eller andre forstyrrende lyder fra konsertinns-
pillingene jeg brukte i testen. Det er kanskje 
tvilsomt om jeg ville fått samme resultat med 
iZotope RX. Med eksempelvis Samplitudes 
spektralredigering er det vanskeligere å få 
med lyd med overtoner, så SpectraLayers har 
absolutt noen fortrinn.

Dessuten kan SpectraLayers brukes på 
kreative måter, både så rudimentært som at 

Her har vi markert synthen med overtoneverktøyet, noe som flytter synthen over i et eget lag…

… og med laget avstengt ser man at saker og ting har forsvunnet fra miksen.

Lyd legges i ulike lag som kan slås av og på, fasevendes og 
styres individuelt i nivå. Det røde laget er markert for sololyt-
ting og redigering. 

Jeg tror det er lyddesignere som vil kunne ha mest nytte av programmet.

man kan tegne lyd med en ”tonepensel” eller 
en ”støyspray”, men også med et klonings-
verktøy. Med sistnevnte kan brukeren kopiere 
lyd fra et sted til et annet i lag. Dette fungerer 
akkurat som i Photoshop og er en fin måte 
å flytte materiale på i laget. Muligheten for å 
behandle utvalgte toner, overtonerekker eller 
lignende spektralt innhold med separate plug-
ins er også veldig festlig.

Oppsummering
SpectraLayers Pro er ett kompetent, men 
litt besværlig, program som har noen unike 
funksjoner sammenlignet med konkurrente-
ne. Modellen for redigering i lag er særegen, 
og har en rekke fordeler sammenlignet med 
de fleste andre redigeringsprogrammer. Gir 
man SpectraLayers Pro tilstrekkelig tid, kan 
man få heftige resultater for både restaurering 
av materiale og eksperimentell lyddesign. 
Verktøyet for å trekke ut overtoner er også 
veldig godt, men resultatet avhenger gjen-
nomgående i hele programmet av materialet 
ditt. Mest påvirkes resultatet likevel av hvor 
mye tid du kan legge i å finpusse på lyden du 
har trukket ut før fortsetter behandlingen. 

Spørsmålet er hvem Sony retter program-
met mot. Jeg tror det er lyddesignere som vil 
ha mest nytte av det. Jeg vil tro at man der vil 
ha nytte av programmets funksjoner ofte, sær-
lig bruken av redigering i lag. Har man å gjøre 
med opprydding i følsomt materiale, må man 
bruke veldig mye tid for å få akseptable resul-
tater. På den andre siden, kan SpecraLayers 
Pro gjøre ting få andre programmer kan. Det 
er absolutt verdt å prøve, men vær forberedt 
på at det tar litt tid å komme inn i før du får en 
god arbeidsflyt. n

Slik ser et utsnitt av en ferdig musikkmiks. Legg merke til de tykke, grønne strekene som utgjør kompsynthen - den skal vekk!
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Tekst & foto: Geir Bergersen

Sony viser vei mot 4K 

Y amanouchi begynte som Europa-sjef i fjor, men har bak-
grunn i Sony Professional Solutions Group siden 1989 
og han har bred internasjonal ledererfaring gjennom job-
ber for Sony i Europa, Amerika og Asia. Fra 2003-09 le-

det han Sonys profesjonell virksomhet i Øst-Europa, Midt-Østen og 
tysktalende områder. I 2009 vendte han tilbake til hjemlandet Japan 
og hadde der ansvaret for Planning & Marketing Dept., Content Crea-
tion Solutions Division. Dette var en rolle der han tok globalt ansvar 
for kjerneproduktet og la strategien for Sonys rolle i film og kringkas-
tingsbransjen framover. 

Sony må velge vei
Monitor møtte Sony-sjefen Yamanouchi på NAB2013 tidligere i år. 
Han varslet da en mer pågående utviklingsstrategi for selskapet. – Våre 
kunder er i endring og Sony må også endre seg, dette for å sikre at 
verdien vi tilbyr med våre produkter er relevante og differensierte sa 
Yamanouchi. 

– Vi må gjøre endringer slik at Sony fortsatt har styrke og mulighet til 
vekst i det europeiske B2B markedet påpekte Yamanouchi. Sony-sjefen 
understreket at Sony PSE er en viktig del av Sony sin utvikling framo-
ver. Han poengterte også at selskapet vil satse sterkt på det europeiske 
kringkastingsmarkedet. Målet for Sony er å få på plass en forretning 
der de øker innsatsen i de markedene som utvikler seg. 

 Resultatet av denne strategien kan man se nå før IBC2013. I 
Bassingstoke i England der Sony Professional Solutions Europe (PSE) 
har sitt hovedkontor, er det bekreftet at man går mot nedskjæringen. 

I samråd med et ukjent antall ansatte forbereder man seg for en runde 
med oppsigelser og omstillinger, meldtes det i mai i år. 

Konkret kan dette bety at selskapet satsing innen AV Media blir om-
strukturert for en økt satsing på IT og cloud-baserte løsninger. Målet 
er å strømlinjeforme organisasjonen sin i mot de områdene der Sony 
vil styrke sin virksomhet. Forretningsområder som Digital Cinema, 
Video Security og Managed Services er blant de områdene der det 
er økt vekst. Sony går også tungt inn i teknologi for filmproduksjon.

Satser på film
Sony vil åpne et Digital Motion Picture Centre i Pinewood Studios 
utenfor London i september. Anlegget er utformet som et opplærings 
og kunnskapsdelingssenter for Sonys CineAlta kameraer, kombinert 
med arbeidsflyt løsninger fra industripartnere. Dette nye anlegget vil 
være et sted bransjefolk kan møtes for å finne ut om de nyeste tekno-
logiene og dele erfaringer påpeker Katsunori Yamanouchi, VP, Sony 
Professional Solutions Europe. 

For Sony er dette veivalget basert på den økende erkjennelse av at 
ytelsen du får med nye kameraer som F65 og F55 har åpnet opp helt 
nye kreative muligheter for filmopptak innen de aller høyeste kvali-
teten som 4K, 2K og HD film og fjernsyn prosjekter. Sony har laget 
dette mediesenter med sikte på å gjøre det enklere for filmskapere og 
produksjonsteam å få tilgang til teknologien. Dette baserer seg på spe-
sialisert kunnskap og erfaring som er opparbeidet gjennom mange år. i 
om bedre arbeidsflyt prosedyrer. Dette vil også fungere som et treffsted 
der profesjonelle får gi tilbakemelding på Sony sin teknologi. n

Katsunori Yamanouchi den nye sjefen for Sony Professional Solutions Europe møtte Monitor. nå tar Sony nye 

strategisk grep fram mot iBC2013, som Sony sjefen varslet i våres.

REPORTASJE  KRINGKASTING
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AKTUELT BRANSJENyTT

Ferdig HD Coax og mikrofonkabler

Vi skreddersyr også alle typer kabler:  
Coax, lyd, nettverk, fiber, signalkabel m.m.

T: 4000 4994 - E: post@infigo.no - www.infigo.no

Kaya fikk AVIT-prisen
AVIT-Prisen ble utdelt på Universitetet i Stavanger første gang tors-
dag 16. mai. Fjernsyns- og Multimedieteknikk (tidligere Medieinge-
niør) er et studie som har lange tradisjoner i Stavanger, og har levert 
teknisk kompetent personell til mediebransjen i Norge siden 1989. 
AVIT-Systems Norge har levert store deler av utstyret studentene har 
jobbet på i studietiden, og det var derfor en glede å inngå et samarbeid 
med Universitetet om utdeling av pris for beste Bacheloroppgave for 
avgangselevene.

Det ble vist 16 pro-
duksjoner på visnings-
dagen 16. mai, og det 
var stor variasjon i 
sjanger og innhold. 
Det ble levert alt fra 
musikkproduksjoner, 
TV-serier, fiksjon og 
flerkameraproduksjon.

Vinneren ble Kaya 
Roppestad med TV-
serien ”Vårt forhold til drikke”. Jurymedlem Jarle Bjørknes, leder i 
Filmkraft, sa følgende om vinneren: ”Dette er en komplett produks-
jon. Programlederen er troverdig og innholdet er aktuelt. Vi i juryen 
kunne ikke finne noen feil eller brudd i handlingen. Denne serien kan 
sendes slik den er på NRK”.

Kaya Roppestad fikk utdelt diplom, blomster og et gavekort på 
5000,- kroner til bruk hos AVIT-Systems.

I tillegg til vinneren fikk følgende produksjoner hederlig omtale:
· Kortfilmen ”Flesk”, Christopher Salte
· Musikkproduksjonen ”Sodoko”, Steinar Kvia Kittelsen
· Kortfilmen ”Hallik Mallik”, Magnus H Wathne

Danmon distributør av Nikon
Danmon Norge har tegnet distribusjonsavtale med Nikon Nordic. 
Formålet med avtalen er å styrke tilstedeværelsen for Nikon i det 
profesjonelle markedet innen video- og filmproduksjon. Ambisjonen 
til Danmon er å levere komplette rigger rundt Nikon D800 og D7000-
serien. Slike rigger vil foruten Nikon kameraer bestå av Vinten Vision 
stativer, eksterne opptakere, monitorer og annet tilleggsutstyr. 
Spesielt er fokuset på Nikon D800 – som gir deg de store bildene og 
svært bra HD-videokvalitet. Bildebrikken er i FX-format, med 36,3 
megapiksler. Autofokussystemet er best i klassen. Det gir bildene dine 
en fantastisk dybde og detaljrikdom. Oppløsningen og skarpheten er 
klasseledende og støyegenskapene på høy ISO imponerende. D800 
har blant annet dynamisk motorisert blender, og du kan gjøre 1080p 
HD-opptak fra HDMI-porten til ekstern opptaker for full fleksibilitet 
i etterarbeidet.

Juryen bestod av Harald Halvorsen fra AVIT-Systems, Jarle Bjørknes 
fra Filmkraft og Instituttleder ved Universitetet i Stavanger, Jørn Var-
haug. Premien ble delt ut av Annenita Bakker Schøyen, Daglig leder 
i AVIT-Systems Norge, her sammen med vinneren Kaya Roppestad.

Creative Cloud for Teams
Adobe lansere en alternativ medlemskapsversjon av sitt verktø for 
kreative arbeidsgrupper, creative cloud for teams. Den nye versjonen 
er myntet på virksomheter som bare trenger en CC-applikasjon til 
virksomhetens ansatte. Dermed tilbyr Adobe to typer medlemskap 
for Creative Cloud for Teams: Fullversjonen med 14 applikasjoner for 
Windows og Mac, som inkluderer avanserte samarbeidsmuligheter 
på tvers av enheter og publiseringsformer – og det nye enkelt-app-
medlemskapet som gir tilgang til én Windows- eller Mac-applikasjon 
– f. eks. Photoshop CC, InDesign CC eller Illustrator CC. Samtidig 
får man tilgang til 20 GB lagringsplass og mulighet til å dele kreativt 
arbeid på Behance, verdens ledende nettsamfunn for kreative. 

– Begge alternativene for Creative Cloud for Teams gjør lisens-
håndtering og utrulling svært enkelt for IT-avdelingen, sier Jenny 
Höglund, nordisk kanalmarkedsføringssjef hos Adobe. Med vår in-
tuitive webportal og administrasjonskonsoll er det enkelt og raskt å 
kjøpe for alle arbeidsplasser samtidig, og å rulle ut og administrere 
for brukerne – enten det er en enkelt-app eller en hel Creative Cloud 
for Teams-løsning.
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OB-Team har byttet ut 
sitt eksisterende trådløse 
mikrofonsystem og opp-
gradert til Sonys DWX-
løsning. Etter vurdering 
av ulike alternativer beslut-
tet OB-Team å investere i 
Sonys digitale tilbud. OB-
Team løfter frem Sonys 
lydkvalitet, dynamisk 
spekter, fleksibilitet i for-
hold til tredjeparts tekno-
logi og cross remote som 
nøkkelkvaliteter i valget av 
nytt system.

Løsningen består av to-
talt 38 kanaler levert av 19 
Sony DWR-R02D 2-ka-
nals mottakere, 1DWR-

S02D mottaker, 8 DWT-P01 trådløs mikrofon plug-on sendere, 32 
DWT-B01 pocket transmittere og 25 DWM-02 trådløse håndholdte 
sendere, i tillegg til ekstra tilbehør. Alt ble levert av Drammen lyd som 
er Sonys forhandler i Norge. DWX systemet bruker Sony WiDIF-HP 
Codec, som fanger opp subtiliteten i analog lyd, men legger til fordelene 
ved en hel-digital arkitektur. OB-Team betraktet det som en stor fordel 
at teknologien har stor fleksibilitet for eksempel ved at de håndholdte 
senderne kan utstyres med mikrofonkapsler fra ulike produsenter.

Ny prosjektansvarlig 
hos Danmon Norge
Danmon Norge har ansatt Trond Ødegård i stillingen som prosjekt-
ansvarlig fra og med 1. juli 2013. Trond Ødegård arbeidet hos TV2 i 
Oslo som support tekniker (1999-2008) hvor han hadde ansvar for 
førstelinje support på alt teknisk utstyr. Dette har gitt ham god inn-
sikt i teknologien, men også i den operative siden av en TV stasjon.

Etter at han forlot TV2, har Trond tatt etterutdanning innen 
prosjektledelse, og har i de siste årene jobbet innen brann- og sik-
kerhetsteknikk-bransjen. Nå ønsker han seg tilbake til vår bransje 
og ser fram til nye utfordringer hos Danmon.

Med sin bakgrunn og erfaring vil Trond kunne tilføre Danmon 
kompetanse blant annet innen prosjektplanlegging og prosjektle-
delse samt mye innen IT teknologi der han har flere sertifiseringer 
på Microsoft. Faglig sett vil Trond Ødegård jobbe tett mot Danmon 
Systems, og vil derfor være en ressurs for begge selskaper både i 
inn- og utland.

www.arri.com 

Support - følgefokus - mattebokser.
Billigere enn du tror. Laget for å vare. År etter År.

For ditt nåværende og alle dine framtidige kameraer.
DSLR - C300 - Black Magic - Epic - Alexa - m.fl.

Deluxefilm
tlf. 23 69 11 20, thomas@deluxefilm.no

Ny lyd hos OB-team

Systemets fleksibilitet har vært 
viktig for oss sier Espen Helgor 
fra OB-Team.

Google tar over TV
Google har lansert en ny HDMI 
streaming enhet, som skal koble 
opp TV´en din med Android, iOS, 
Windows eller Mac men ikke Win-
dows Phone. Idéen kan se ut som en 
Apple’s AirPlay-versjon, men i tillegg 
til å sende innhold fra din mobil, tablet el-
ler computer, så er Chromecast også en selvbetjenings/streamings 
controller, som tillater deg å lage playlister med innhold, styre lyd-
nivåer og slå på tv´en. YouTube streamer f.eks. heller ikke gjennom 
den enheten du kontrollerer Chromecast med, men direkte mellom 
YouTube og Chromecast enheten. I tillegg til YouTube så virker Ch-
romecast inntil videre også på Netflix, Vimeo og Pandora.Prisen på 
Chromecast ca 210,- norske kroner ved lansering i USA.

Aller Media vil produsere TV
Produksjon av levende bilder til 
web, mobil, tablet og TV er et nytt 
forretningsområde for Aller Media 
i Danmark. Selskapet som blant an-
net i Norge har kjøpt opp Dagbladet 
og db.no I Danmark etablerer man 
et full service-produksjonsselskap 
ved navnet Aller Visuals. Enheten 
skal styrke bruken av levende bil-
der hos Allers egne merkevarer 
samt produsere tv, reklamefilm og 
utvikle formatkonsepter for nye 
kunder. Aller Visuals blir et moderne full service-produksjonsselskap, 
som kan produsere alt fra tv, spillefilm, reklamefilm, video advertori-
als og events til forskjellige typer av brand- og identitetsfilm. Internt 
skal Aller Visuals stå for produksjon av levende bilder til web, mobil 
og tablets, samt bygge opp tverrmedielle kompetanse hos redaks-
jonene, slik at levende bilder i takt med utviklingen kommer til å bli 
en større del av de enkelte medienes innhold. Rune Bendixen, som 
bl.a. var med på å bygge opp produksjonsselskapet BLU/Freemantle, 
blir sjef for Aller Visuals. Rune Bendixen forventer, at Aller Visuals i 
løpet av et par år har bygget opp en tosifret millionomsetning.

Rune Bendixen.
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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.

www.monitormagasin.no

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

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

 
 

 
 
 
 
 
 

Møt oss på IBC for siste nytt!
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For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
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Vil du skrive i Monitor?
Vi trenger frilansskribenter med 

bransjekunnskap fra Tromsø i nord 
til Kristiansand i syd.

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

e-post: g.bergersen@gmail.com

REKLAMEPRODUKTER
TIL GODE PRISER

  Kontakt: Geir Bergersen
Mob: 48 03 41 83

e-post: g.bergersen@gmail.com



HD, 4K, RAW?

Kamera

P2,XDcam, 
ekstern 
opptaker,
feks m/ 
ProRes
eller 
DNxHD?

Monitor eller
viewfinder?
Trådlost?

Kameralys 
eller lyskit 
på stativer?

Hånd-
holdt 
mikrofon 
eller  
mygg 
og 
sender?

Adobe, 
Apple
eller 
Avid?

Arkiv 
og
backup. 

I/O;
kort 
eller
ekst.
boks?

ENG, 
Ingest,
avvikling! 
Turnkey?

 Farge-
korriger!
Kontroll-
 flater?

Fjern-
styrt
kamera?

Trans-
koding! 

4 eller 64 
kanalers
billedmikser?

Arbeids- 
  flyt! 
 MAM?

Lagring, 
sikkerhet: 
Disker, 
Raid eller 
Tape?

TV, 
nett 
og 
mobil?

 Kurs og
opplæring
 har vi 
  også!

Norge storste 
uavhengige
leverandor av 
losninger for 
video og
kringkasting

    Video 4 AS finner 
  du i Bergen, Oslo, 
Stavanger & Trondheim. 
og på nett: www.video4.no 
Epost: firma@video4.no. 
       Ring oss: 
    56 90 42 10

Den optimale 
losningen til din 
produksjon :-)


