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NRK Ekstern 
Petter Wallace  om  NRK

Mistika
Sømløs 3D &  colour

PXW-X70 
Nytt  ENG-kamera fra Sony 



Følg               på nett

Over 50 web-tv innslag fra IBC, NAB & LLB. 
Se       www.youtube.com/monitormagasin

Tekniske oppdateringer fra Monitor alle dager, året rundt www.monitormagasin.no

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 

www.vitcom.no
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I dette nummeret
10 n NRK OG DE UAVHENGIGE PRODUSENTENE
NRK er pålagt av Stortinget å øke mengden programinnhold de kjøper 
fra eksterne norske produsenter.  Petter Wallace som er eksternsjef for 
NRK forteller hva slags innhold NRK vil ha . 

14 n SØMLØS FARGEKORRIGERING
Mistika har kommet med en oppgradering vi har besøkt etterarbeids-
huset Hocus Focus for å høre om deres erfaringer.

16 n INFIGO BROADCAST
Vi besøker Infigo Broadcast i Stavanger for å undersøke hvordan et lite 
firma i Rogaland kobler landet sammen via kabler.

18 n FORTSATT LIV I LOKAL-TV
Lokal-TV i Norge har vært gjennom mye turbulens og en rekke selska-
per har blitt nedlagt.  Vi har tatt temperaturen på bransjen og finner en 
rekke vitale selskaper som jobber aktivt.

28 n NYTT 4K KAMERA FRA AJA
Amerikanske AJA har i det skjulte holdt på med å utvikle sitt eget 4K 
kamera.  Resultatet er deres nye digitale filmkamera Cion

32 n NÅR HVER KRONE TELLER
Spillselskapet Krillbite fikk lansert spillet ”Among the sleep” gjennom 
forhåndsfinansiering via www.kickstarter.com Vi snakket med daglig 
leder Ole Andreas Jordet om hva som skulle til.

38 n STOR SENSOR FOR VIDEOJOURNALISTEN
Sony PXW-X70 er det nye kamera som Sony lanserte nå i august.  Moni-
tor var tilstede på lanseringen og prøver å oppsummere hva slags kamera 
Sony har lansert.

40 n MIKROFONER DEL 3 ;  OM STEREO
Stereobilde skiller seg, avhengig av om du lytter i hodetelefoner eller 
høyttalere.    I mikrofoner del 3 går vi grundig inn på hva stereo egentlig 
er, og hvordan du tar opp god stereo.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

44 n BRANSJENYTT

46 n GALLERIET

Hocus Focus investerer i nye Mistika og tror dette vil være et tilskudd til etterarbeidet.

AJA som til nå har vært spesialisten i mediadata, lanserer eget digitalt filmkamera.

Nye PXW-X70 ble vist fram av Sony i London, se filmklipp på www.monitormagasin.no

Coverfoto: Anders Olsen

コメント グリップが回転している様子を矢印のみでシンプルに表現

【回転グリップ】決定案 2013.01.21 Visual Design Dept2.
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【英語】

【日本語】

INSPIRASJON TIL 
Å TA NESTE STEG

Ditt neste steg 
til perfekte opptak 

i alle situasjoner

og

VideoUtstyr Norge as

Canons nye XF205 og XF200 gir fleksible opptaksmuligheter 
og suveren allsidighet i et kompakt, lett og ergonomisk 
kamerahus. CMOS-sensoren leverer enestående bildekvalitet 
som passer sømløst inn i arbeidsflyten din. XF205 er utstyrt 
med standard tilkoblingsmuligheter for enkel integrering.

XF 200 koster kr 26.942,- eks. mva og XF 205 kr 30.796,- eks. mva. Ta ditt neste steg og finn din nærmeste forhandler:
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4K raskt nok
Firmaet Akamai driver et av internetts største Content Delivery 
Networks, et nettverk dedikert til særlig å levere streaming tjenester 
effektivt til forbrukerne.

Akamais nyeste kvartalsrapport om “State of the Internet” som  
kom i sommer beskriver alle mulige aspekter av internettets  
tilstand over hele kloden, og mange interessante detaljer om hvordan 
internettet brukes, ut fra de millioner av data informasjoner som 
Akamai via deres nettverk kan registrere.  Som noe nytt beskriver man 
nå også hvordan det står til med UHD 4K.   Med en økt bruk av 4K  
vil kravet til nettets robusthet og trafikkflyt øke markant.  Trafikken 
over internett på grunn av 4K øker, mens det er usikkert når 4K  
vil bli distribuert som kringkastingssignal.  Det er et interessant 
paradoks hvis nettet blir en markant 4K distributør før kringkasterne.

4K er meget båndbredde krevende, selv med nye teknologier for 
video kompresjon som HEVC (High Efficiency Video Codec) som 
halverer bit-størrelsen på bildestrømmen, vil økt bruk spise opp  
store deler av nettet infrastruktur. God 4K distribusjon fordrer 15  
til 20 Mbps for å sikre god mottagelse 4K.  Akamai har utarbeidet 
en Top 10 liste over de landene, hvor forbrukernes gjennom- 
snittelige internett adgang er høyere enn 15 Mbps.  Her kommer Norge  

på 8. plass med en andel på 16 % av brukerne i nettet som kan makte 
15 Mbps.   Dette står som en slående kontrast til Sør-Korea der 60 %  
av brukerne har en tilkoblingshastighet på mer enn 15 Mbps Det 
kan være grunn til å spørre om konkurransevridningen i det norske 
markedet nå har bli så satt, at det  ikke finnes nok konkurranse til å  
øke båndbredden?

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

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?

VB-S805D og VB-S905F – kommer med oppløsning på 1,3 megapiks-
ler. De nye kameraene inngår i den nylig lanserte S-serien og kan skilte 
med den avanserte objektivteknologien som Canon er kjent for, i tillegg 
til dedikerte bilde- og nettverksprosessorer.

VB-S805D and VB-S905F gir overvåking i høy kvalitet med detaljer-
te bilder og seks smarte analysefunksjoner. De integrerte analysefunks-
jonene registrerer bevegelse, forlatte gjenstander, gjenstander som er 
fjernet, kameramanipulasjon, passeringer og volum. De nye model-
lene er velegnet til overvåking i en rekke ulike innendørsmiljøer, som  
butikklokaler, undervisningsmiljøer, overnattings- og serveringssteder.

Kunder, VMS-partnere og systemintegratorer kan finne 
mer informasjon om Canons utvalg av nettverkskameraer på  
http://cpn.canon-europe.com

Pris: Ikke oppgitt
Distributør: Canon Norge,  www.canon.no

Nye nettverks- 
kameraer fra Canon

I miljømodus har de mye projektorene en levetid på 7000 vedlike-
holdsfrie timer. Dette sørger for lave totale kostnader for forretninger  
og opplæringsinstitusjoner.

Alle modellene har flere monteringsmuligheter. Den vertikale linse-
forskyvningsfunksjonen og skjermjusteringsfunksjonen gir enkel jus-
tering av bilder som projiseres på flate eller buede flater, eller når pro-
jiseringen kommer fra en skarp vinkel.

N-versjonen er tilrettelagt for trådløs nettverkstilkobling og er utstyrt 
med neste generasjons Miracast™-teknologi. Panasonic-apper for iOS/
Android og Wireless Manager ME 6.2-programvare for Windows og 
Mac sørger for trådløs projisering for flere brukere i tre enkle trinn.

De trådløse modellene er også utstyrt med DIGITAL LINK som gjør 
det mulig for brukerne å sende ukomprimert video i Full HD med lyd 
og kontrollkommandoer via én enkel LAN-kabel (opptil 100 m). Dette 
bidrar til reduserte kostnader og enkel installering.

Flere av Panasonics profesjonelle skjermer og projektorer er utstyrt 
med disse kompatibilitetsfunksjonene for enkel nettverksintegrering av
audiovisuelt utstyr.  

Pris: Ikke oppgitt
Distributør:  Panasonic Norge, www.pro-av.panasonic.net

Panasonics 
nye projektorserie AG-AC90 oppgraderes

AG-AC90A AVCCAM leverer de samme krystallklare bildene som 
forløperen, men med forbedret nettverksegenskaper og en rekke nye 
nyttige funksjoner for den profesjonelle brukeren.
 Objektivet har 12x optisk zoom og start-vidvinkel på 29,8 mm (tilsva-
rende 35 mm) til 383,7 mm. Kameraet har i tillegg F1.5-høyhastig-
hetsobjektiv og 3MOS-bildesensorer med BI (bakbelyst sensor) for 
full HD-oppløsning.
– De nye funksjonene gir fotografen synsfeltet, bildekvaliteten og
filformatene som er nødvendige for å tilfredsstille de høye kravene
som stilles til videoproduksjon. De tre manuelle ringene (fokus, zoom 
og iris) gir allsidighet og bildekontroll, mens XLR-lydinngangene og 
de eksterne terminalene gir fleksibiliteten som er avgjørende for
profesjonell bruk, sier Nela Pertl, europeisk markedssjef på produkter
i Panasonic.
 Videokameraets AVCHD-opptaksfunksjon støtter både PS-modus 
for progressiv bildeproduksjon i full HD og PH-modus for profesjonell 
bruk. Videre har kameraet en PM-modus for bruk i idrettssammen-
heng, samt en CS-modus som muliggjør overføring via nettverk. Det er 
også mulig å bruke et Eye-Fi-kort for å overføre data til en PC og laste 
opp data til en skyserver via en mobil ruter, noe som vesentlig reduserer
tidsbruken på produksjonsarbeidet.
 – Kameraet har flere nye nyttige funksjoner som for eksempel mulig-
het for kopiering av slot-to-slot-kort, stillbilde, innkopiering av dato og
tid, variabel hvitbalanse og ulike indikatorvisninger. Dette øker
brukervennlighet og potensiale i kameraet, sier Pertl.
AG-AC90A med minnekort er nå tilgjengelig og brukere av AG-AC90 
kan oppgradere på Panasonics nettside panasonic.biz/sav/pass_e

Pris: 14.980,-
Distributør:  Panasonic Norge,  www.pro-av.panasonic.net

Sony lanserte nylig PXW-X160 et nytt kamera i XDCAM(tm)-serien 
for proffmarkedet. PXW-X160 har tre Full HD Exmor(R) CMOS-
sensorer på 1/3 tommer og et nyutviklet G-objektiv med 25x optisk 
zoom fra en 26 mm vidvinkel. Kameraet kan gjøre opptak i XAVC 
Intra og Long GOP, noe som gjør det mulig med 10-bits sampling 
for HD-opptak med fyldige toner. Opptak kan også gjøres i MPEG 
HD422 ved 50 Mbps, et format som mange av dagens kringkastere 
og produksjonsselskaper foretrekker. PXW-X160 kan også ta opp i 
formatene MPEG HD420 ved 35 Mbps, AVCHD(tm) og DV.

Dette avanserte videokameraet er utviklet for å møte behovene til
kringkastere, produksjonsselskaper samt bedrifts- og arrangements- 
produksjoner, med ytelse og funksjoner som er skreddersydd for 
nyheter, dokumentarer og arrangementer. PXW-X160 er oppfølgeren 
til de svært populære videokameraene HXR-NX5E og PMW-150 fra 
Sony. PXW-X160 er forskjellig fra det tidligere annonserte PXW-X180 
på et par punkter, da Sony har utelatt funksjoner som trådløs 
kommunikasjon, NFC og GPS. Dette bidrar til å effektivt senke prisen 
samtidig som den høye ytelsen forblir den samme.

For å gi kompatibilitet innen en rekke arbeidsflyter har PXW-X160 to
SxS-minnekortspor for høy lese- og skrivehastighet. En XQD-kort-
adapter gjør det mulig med opptak til XQD-minnekort. I tillegg 
gjør SD-kort-adapteren det mulig med opptak til SD-minnekort for 
økonomisk opptak over lengre perioder. For mer informasjon, vennligst 
besøk www.pro.sony.eu.  

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Sony Norge,  www.pro.sony.eu

Nytt fra Sony

LFC70-serien er utstyrt med neste generasjons trådløse Miracast™-
teknologi. Dette gir mulighet for sømløs og trådløs høyhastighetsover-
føring av innhold, inkludert video i Full HD, fra Miracast™-kompatible 
enheter til skjermene.

Serien er også kompatibel med Panasonics Wireless Projector App til 
iOS, som gir mulighet for trådløs overføring fra iOS-enheter til skjer-
mene, samt Panasonics programvare Wireless Manager som støtter 
trådløs presentasjon fra PC.

– De nye LED-skjermer har nettverksfunksjoner som legger til rette 

for at de som skal presentere innhold enkelt kan koble seg opp med 
egen enhet i møter og i klasserom, sier Enrique Robledo, markedssjef 
i Panasonic.

– Miracast™ er et effektivt verktøy for deling av innhold. Med rask 
forbindelsen og høy båndbredden kan du vise 1080p-videoer med en 
hastighet på opptil 60 bilder per sekund, og du slipper styret med kabler, 
sier Robledo.

DIGITAL LINK gjør det mulig å sende video, lyd og kontrollkom-
mandoer via en enkelt LAN-kabel på opptil 100 meter. Gjennom en 
Digital Interface Box (ET-YFB100G) (ekstrautstyr), kan alle enheter 
kobles til skjermen med én kabel. Dette forenkler installasjon og redu-
serer kostnader.

LFC70-serien lanseres i august med skjermer i størrelsene 50-, 65-, 
og 80-tommer.

Pris: Ikke oppgitt
Distributør:  Panasonic Norge, www.pro-av.panasonic.net

Samhandlende skjermserie
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De kommersielle TV-kanalene har i lang tid fått store deler av sitt innhold produsert av andre enn seg selv, 

og det er en trend som også NRK har hengt seg på, selv om kanalen fortsatt er den som produserer mest 

innhold internt sammenliknet med sine konkurrenter i Norge. I 2009 ble behovet for eksterne produksjoner 

så stort at de ble opprettet en egen redaksjon for eksterne produksjoner som velger ut og veileder de som 

leverer innhold til NRK. Leder for denne avdelingen er Petter Wallace.

Tekst & foto: Anders Olsen

PORTRETT    PETTER WALLACE

NRK og de uavhengige 
produsentene

– Vi ser etter gode produksjoner som passer 
inn i NRKs eksisterende sendeprofil, fortel-
ler Wallace. De egne produksjonene og det 
innkjøpte materiale har enn viss profil som 
legger føringer for hvilke type materiale NRK 
tar inn. Behovet for norsk innhold til NRK er 
stadig økende, og nå som kanalen ser en stadig  
økning av seere som flytter seg fra TV-skjerm 
til nett-TV er det ikke bare viktig fylle på med 
innhold, men også sørge for en helhet.

I NRK brukes rundt 30 % av programbud-
sjettet (unntatt sport, nyheter, distrikt og inn-
kjøp) på eksterne produksjonen, mens 70% 
fremdeles er forbeholdt internproduksjon. 
Av et totalt budsjett på nesten 1 milliard årlig 
investeres det 228,2 millioner kroner i pro-
duksjoner utenifra. Det har vært en gradevis 
økning i andelen av totalbudsjettet som har 
gått til eksternt produsert materiale, og det er 
en tendens som vil fortsette i følge Wallace.

Når man ser på hvordan dette fordeles 
over sjangere kommer det frem at 30,8 % 
er underholdning, 25,9 % er drama, 14,9 %  
faktaunderholdning, 11,2 % for barn og  
8,3 % er dokumentarer/-serier.

Bredde i en bransje i vekst
– Vi ser at bransjen blir stadig flinkere til å lage 
god TV, som frigjør resurser for oss til lage  
den typen TV vi er gode på. For NRKs del 
handler det om nyheter og sport, livsstil, for-
bruker og helse, kultur, drama, humor, un-
derholdning og barneprogrammer. Kanalen 
ser det som sin styrke at den har stor sjanger-
bredde på sin interne produksjon. Program-
mer som har lokalt, norsk innhold er ogsåå av 
typen som NRK produserer selv. Listen over 
programmer som blir produsert eksternt er 
relativt lang, og man finner titler der som 
kanskje vil overraske. At kjente programmer 
som Skavlan, Lilyhammer og Broen kommer 
utenfra er nok ingen hemmelighet, men ogsåå 
Melodi Grand Prixs delfinaler og et program 
som folkeopplysningen, som mange kanskje 
oppfatter at har et tydelig NRK stempel, er 
laget utenfor kanalens vegger.

– Vi er veldig opptatt av at det vi henter 
inn av eksternt produsert materiale går inn i 
NRKs profil umerket, og er et av kriteriene 
vi ser på når vi vurderer prosjekter, forteller 
Wallace. Andre faktorer som spiller inn når 
NRK blir tilbudt et konsept er om det jobbes 
internt med produksjoner knyttet til samme 
tema. Videre ser man etter om det er sendetid 
til programmet og til slutt om det er midler 
tilgjengelig i det året programmet skal sendes.

Det er ikke nødvendigvis økonomi som 
styrer NRK over på eksterne produksjoner, 

men like mye et ønske om å få en del av den 
enorme bredden av idéer som finnes i Norge. 
”Vi har ikke mulighet til å ansette alle som 
har gode idéer, men ved å hente inn eksterne  
produksjoner får vi anledning til å nyte godt 
av de idéene som passer inn i NRKs profil, 
samtidig som våre underleverandører ikke 
hele tiden er bundet av å produsere materiale 
som egner seg for oss”. Wallace mener det er en 
situasjon som både de, og produsentene nyter 
godt av. Han forteller videre at NRK er stolte 
av sine eksternt produserte programmer, og 
at av 11 priser NRK mottok ved gullruten sist 
var 6 av de produsert eksternt.

Wallace avviser et rykte om at NRK har 
en tendens til å snappe opp gode idéer til seg 
selv når produsenter kommer med konsepter.  
– Faktisk har vi heller opplevde det motsatte, 
da det for en tid tilbake var slik at en ekstern 
produsent kom med en dokumentar om en 
norsk kunstner vi allerede jobbet med. Resul-
tatet var at den interne produksjonen ble stan-
set og prosjektet ble heller lagt i hendene til 
den eksterne produsenten. Vi loggfører også 
alle prosjektforslag som mottas av eksterne 
leverandører, og kan dermed dokumentere 
all kontakt som har vært mellom NRK og 
eksterne produsenter.

Ekstern produksjon er en løsning som 
gagner alle
Eksterne produksjoner frigjør mennesker 
og kapital til andre produksjoner internt, 
men likevel er ikke eksterne produksjo-
ner utelukkende et ressursbesparende til-
tak. Ordet investering understrekes nøye.  
– NRK ekstern er ikke et fond der produsen-
ter kan hente midler til å oppfylle sine drøm-
mer, vi krever noe tilbake for vårt bidrag,  
understreker Wallace. Først og fremst vil NRK 
ha eksklusiv primærvisningsrett i Norge på  
produksjonen innenfor en avtalt lisens- 
periode, og de ber også om en prosentvis 
andel av sekundær inntekter i forhold til  

investeringen. – I de tilfeller der vi kom-
mer inn med mer enn 50 % av totalbeløpet  
setter vi likevel et tak på vår andel av inntekt-
ene til 50 %. NRK går i noen tilfeller inn og 
betaler for hele produksjonen og i de tilfellene  
ønsker de også å kunne tilby programmet i 
Norvisjon samarbeidet. Prosjektet er likevel 
produsentens eiendom.

Det stilles også krav til produsentene 
som henvender seg til NRKs ekstern- 
redaksjon. De ønsker produsenter som 
er beviselig leveringsdyktige og at de er  
selskaper som lever av å produsere levende 
bilder. Videre er det viktig at selskapene 
har en viss fartstid og har riktig bemanning.  
– Det sier seg selv at vi ønsker å sam-
arbeide med produsenter som forstår 
våre behov og vår profil, sier Wallace.      
– Like viktig er det at det er selskaper som 
er store nok til å håndtere mer enn selve  
produksjonen. Han trekker frem ting som 
rettigheter i forhold til underleverandører, 
ekstramateriale og videre markedsføring  
og oppfølgning som områder som det også  
må arbeides med fra produsentens side.

– Når en produsent kontakter oss med 
et prosjekt blir det vurdert av en prosjekt-
redaktør som avgjør om vi vil gå videre med 
det eller om vi på det stadiet takker nei. Blir 
produsenten engasjert, så bestilles oftest et 
forprosjekt, og hvis dette blir valgt ut, settes 
selve produksjonen i gang. Ca. en 30-50 % 
av forprosjektene blir senere produksjoner.   
– Vi følger opp de produksjonene vi bestiller 
tett, og NRK tar på seg redaktørrollen, selv om 
vi ikke overkjører produsenten, men har et tett 
samarbeid om utformingen av innholdet.

NRK har et ønske om å komme inn i proses-
sen til et prosjekt så tidlig som mulig, for å ha 
mulighet til å tilpasse det til NRK-plattformen 
det skal vises på. Det er vanskelig å sette en 
standard på hvor godt utarbeidet en idé bør 
være. - Det bør være et godt forberedt kon-
sept, men ikke så godt forberedet at det ikke 

Petter Wallace, redaksjonssjef i NRK eksternprodusksjoner vil at også de skal kunne dra 
veksel på mylderet av gode idéer til TV-produksjon som finnes i Norge.
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er mulig å gjøre endringer for å tilpasse det 
NRK, forklarer Wallace og legger til at det ikke 
finnes unntak uten regler. De har både tatt inn 
prosjekter som er nærmest utarbeidet på ser-
vietter, og gått inn i prosjekter som har gått 
over lang tid nesten for å redde de, forteller 
han, men understreker at det er eksempler på 
ekstreme tilfeller. En god idé og en grundig 
plan er et godt utgangspunkt, legger han til.

Hva vil NRK ha?
– Det er flere ting vi konkret ser etter fra  
eksterne leverandører. Fra mindre miljøer 
er det gjerne enkeltstående dokumentarer 
som er interessant. NRK kjøper visningsrett 
til rundt 10-15 filmer i året, samtidig som de  
investerer i ytterligere 10. På Bergen Inter-
nasjonale Film Festival settes det av en hel dag 
der man kan pitche dokumentarer til NRK. 
Sist delte NRK ut 1,3 millioner til utvikling 
av produksjoner. Når NRK plukker opp en 
idé kjøper de gjerne pakker på opptil 3 filmer.

Et annet marked som mange ikke tenker på 
er eksternt produsert radio. I Sverige brukes 
det omtrent 100 millioner årlig på eksterne 
radioproduksjoner, men i Norge er dette fore- 
løpig svært lite benyttet. Kun to eksterne  
produksjoner kan NRK vise til det siste året. 

– Vi tar gjerne inn flere radioproduksjoner 
utenfra,  sier Wallace, og forteller at det blant 
annet i P3, som tradisjonelt har produsert alt 
materiale selv, skal det åpnes sendeflater for 
materiale utenifra. Også de andre kanalene på 
NRK radio har i økende grad innhold som er 
produsert eksternt, og NRK ønsker og håper 
på å kjøpe inn mer materiale utenfra. – Vi ser 
blant annet etter humor, sommerserier og 
generelt innhold som har en viss originalitet.

På nett satses det spesielt mot unge brukere. 
Det kan gjerne være korte innslag, men det 
viser seg at nettsteder som youtube, og deres 
like ikke lenger er arena for bare korte snut-
ter. En tredjedel av visningene på youtube i  
Skandinavia er over 20 minutter lange. Det 
som er viktig for NRK er at prosjektene er an-
nerledes og kreative, gjerne også morsomme. 
– Det er større frihet i å kunne presentere  
materialt på ikke-skjedulerte tidspunkter. 
Wallace legger til at selv seer-trenden i økende 
grad flytter seg fra å se innhold når det passer 
en selv på nett er det problematisk, særlig i 
forhold til serier, at folk ser det på ulike tids-
punkter. Det blir en ting mindre å snakke om 
på jobb dagen etter, når man stadig må avbryte 
kollegaer for at ikke plottet skal avsløres om 
man henger etter i en serie.

Til sist trekker Wallace frem TV for barn 
som et område NRK ønsker å få inn mer 
eksternt materiale. Barn er store konsumen-
ter av audio-visuelt material, og det letes etter  
materiale som kommuniserer til barn på en 
god måte. – Barn bør tas på alvor, og vi ser at 
også dokumentarer for barn er populært.

NRKs eksternredaksjon holder to sam-
linger i året der interesserte kan komme for 
å lære mer om hva man ønsker av eksternt 
pro-dusert materiale og få veiledning og råd.  
Mer informasjon om dette finnes på  
www.nrk.no/eksternproduksjon.

Saksgangen er relativt enkel. På nettsiden 
har eksterredaksjonen et eget skjema som skal 
benyttes ved innsending av prosjekter, og alle 
som sender inn vil få knyttet til seg en person 
i redaksjonen som kontaktperson.

Selv om NRK stiller relativt høye krav til 
sine samarbeidspartnere, åpner de også et 
marked for å produsere materiale som retter 
seg mot en seergruppe som ikke nødvendig-
vis nås gjennom de kommersielle kanalene.  
Friheten NRK tilbyr ved å være en ikke- 
kommersiell aktør med stor markedsandel  
bør være interessant for de aller fleste  
produsenter av TV og film. Wallace fortel-
ler at NRK er nysgjerrig på hva som foregår i  
Norge og ønsker å være en del av det utvidede 
TV-produksjonsmiljøet. De er villig til å lytte 
til gode idéer, og sender gjerne konsepter  
videre til intern produksjon i samarbeid  
med idéskaperen. n

Bridge Technologies creates advanced systems for ensuring high-quality, profitable digital media 
service delivery in broadcast, cable, satellite, OTT and telecoms applications. 

Providing a sophisticated platform for converging digital media services, the company’s award-winning 
products and solutions include analysis, measurement, and monitoring systems, intelligent redundancy 
switching, and comprehensive analytics solutions for TV-Everywhere providers.  
 
The Bridge Technologies product range have been implemented by leading companies in the  
Norwegian Broadcast and telecommunications industries. 
 
 
 
For further information, please contact:  
Danmon Norge AS  -   sales@danmon.no -  tel.: 23 400 400 

www.bridgetech.tv

Complexity? It’s simple. 
It takes a lot of effort to make complex things easy to understand. It takes a lot to filter the information 
overload and focus on the really important data. 

Great QA for satellite, cable, broadcast, OTT and IPTV - all within the same highly efficient, productive  
monitoring and analysis environment. Our system do the hard work, to give you the clearest possible view 
of your network, and the most accurate calibrated status assessment - expressed in a way anyone can 
instantly understand.

VB288 OBJECTIVE QoE CONTENT EXTRACTOR
performs objective video and audio monitoring of  
MPEG-2, h.264/MPEG-4 and h.265/HEVC streams. 
The VB288 also offers a unique Remote Video Wall 
 capability for total system visibility.

Lilyhammer og Skavlan er bare to av eksemplene på eksternt produsert materiale som vises på NRK, men som seerene gjerne 
oppfatter som kanalens egne programmer.

DE TI STØRSTE EKSTERNE  
PRODUSENTENE I NORGE:
1. Rubicon TV  (Murdoch)

2. Monkberry  (Skavlan)

3. Filmkameratene

4. Monster (MTG)

5. Strix (MTG)

6. Nordic Stories

7. Teddy TV

8. Fabelaktiv

9. Kool production

10. Cinenord

Flere av disse har internasjonale eiere bak seg, og 
bare ett av selskapene, Fabelaktiv, ligger utenfor 
Oslo. For NRK som landsdekkende kanal er ikke dette 
nødvendigvis et problem, men det er et vesentlig 
poeng at alt som fremstår som NRK programmer, har 
en tydelig norsk profil.
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av store deler av filmindustrien i hele verden. I produksjonshuset Park 
Road i Wellington, New Sealand er hele arbeidsflyten, med til sammen 
25 redigerings suiter, satt opp med Mistika i midten.  SGO kan skryte 
på seg samarbeid med produksjons hus og store kunder som Sky TV, 

Foto Kino Studio, Bad Robot Productions med Star Trak filmene, og at 
Mistika er blitt brukt i alle Hobbit filmene.  Mistika er et godt redskap 
for High End 4K produksjoner og for mindre selskaper som fortsatt 
jobber med HD som en standard. n

LYNX-CDH1813-MONITOR-NORWAY-OL.ai   1   1/30/2014   5:26:30 PM

Mistika, et komplett redigeringsverktøy for 3D arbeid og fargekorrigering, for effekter og grafisk tekstdesign, 

nå også på en laptop.

Tekst & foto: Foto: Geir Bergersen

TEKNIKK ETTERARBEID

Til alle dere produsenter, regissører og andre programskapere, om dere 
ikke har satt dere inn i mulighetene Mistika byr på har vi et godt råd. Ta 
en tur innom nærmeste produksjonshus som jobber med programmet, 
og be om en demonstrasjon. Mulighetene med Mistika bør tas med 
allerede i manusarbeidet. 

Monitor fikk nettopp demonstrert programvaren Mistika hos  
produksjonshuset Hocus Focus i Oslo. Verktøyet ble demonstrert på 
en laptop av Peter Amies fra hovedkontoret til SGO i London. Mistika  
er verktøyet som både er et effektivt og godt arbeidsredskap for farge-
korrigering, som du kan lage avanserte effekter med, og som du kan 
skape alt du har behov for til grafisk arbeid med tekster til film og tv-
produksjon. Du kan endre hele den visuelle effekten i bildet.  Mistika er 
i følge Peter Amies hvor alt kommer sammen og du får det til å se bra ut. 

Bengt Ove Sannes hos Hocus Focus i Oslo har brukt Mistika siden 
2006, og jobber daglig med programmet. Hocus Focus er et post- 
produksjons hus for film, reklame og tv og er satt opp med fire  
Mistika stasjoner. Off-line redigering gjøres på FCP, Avid eller  
Adobe Premier og filene eksporteres i EDC eller XML format  

til Mistika. Siste store produksjon Bengt Ove jobbet med var  
Heart of Lightnes, Søvnløs i Lofoten, hvor Mistika ble brukt til  
grafisk design, effekter og fargekorrigering. 

Bengt Ove er godt fornøyd med service og support fra SGO og sier  
– Vi er så godt kjent med folka i SGO, både teknikere og administra- 
sjonen, så at om vi sender en mail er det alltid noen som svarer. Bengt 
Ove skryter også av stabilitet og muligheten til å jobbe realtime, til å  
kunne vise kunder og produsenter korrigering og kreativ jobbing i samtid.  
– Det er avgjørende for oss å kunne jobbe raskt og effektivt uten  
rendringspauser, sier Bengt Ove.

Mistika håndterer både korrigering av stereoskopisk 3D (må bruke  
briller) og konvertering av film til 3D for eksempel hvor 3D film-
klipp vises sammen med vanlig film som teaser på kino. Mistika har  
enkle settinger for å justere inn både fargeavvik og høyre/venstre  
størrelse for bilde og stereoproblemer med avvik høyre/venstre øye  
i 3D produksjoner. 

Mistika er i dag et Top of the Line fargekorrigeringsverktøy som brukes 

Hocus Focus: Bengt Ove Sannes, Senior Mistika operator/VFX/Colorist. Peter Amies, SGO Education & training mentor.

Sømløs fargekorrigering og 3D
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Tekst & foto: Sebastian Johansen

Infigo Broadcast er blitt en så stor suksess at selskapet i løpet av 
2014 deles i to selskaper; Infigo Broadcast AS og Infigo Systems 
AS. Infigo Broadcast vil fortsette med TV- og videoproduksjon, 
mens Infigo Systems tar over salg og installasjon av kabler og 

installasjonsmateriell. Helge ønsker å gjøre det enklere for kundene når 
selskapet deles. Da blir det klarere hvilke tjenester og produkter de to 
nye selskapene tilbyr.

Selskapet har i dag mer enn nok å foreta seg, og har mange 
spennende prosjekter fremfor seg. Infigo Broadcast skal blant annet 
være «Official TV-Producer» for FIVB World Tour, Stavanger Grand 
Slam. Altså skal de gjennomføre alt av arena og TV produksjon for 

ett av de største idrettsarrangementene i Norge dette året. Både 
nasjonalt og internasjonalt vil idrettsentusiaster kunne følge med 
på beachvolleyballkampene som spilles i Stavanger. Det hele skjer 
i samarbeid med TV2 som har påtatt seg rollen som «Domestic 
Broadcaster», og kommer til å sende alle kampene på sportskanalen. 
- Når nesten 50 kamper skal produseres på seks dager blir det noen 
hektiske, men utrolig spennende dager, uttrykker Helge. Selskapet skal 
også produsere Blink-festivalen i Sandnes for femte år på rad, en stor 
sommerskifestival som blir sendt på NRK1 31.juli til 2.august.

TV-produksjon er som nevnt ikke alt Infigo Broadcast driver med. 
De tre siste årene har de blant annet demontert og flyttet Norges største 

lokal TV-kanal, TV-Vest. Rundt 20km med kabler har Infigo Broadcast 
levert og installert i de nye lokalene til TV-stasjonen. -TV-Vest er en 
stor aktør og en veletablert merkevare i regionen. Og en av Norges 
første TV kanaler som ble både digitale og innførte HD. TV-Vest har 
vært en stor bidragsyter i arbeidet. Jeg anser de egentlig mer som en 
samarbeidspartner enn en kunde, sier Helge. Han legger til at flere i 
selskapet tidligere har jobbet for TV-Vest, og det gjorde det enda lettere 
å takke ja til oppdraget. 

Mediebransjen er i stadig forandring, og kravene til utstyr og 
infrastruktur blir stadig strengere. Infigo Broadcast er det eneste 
selskapet i Norge som selger og installerer komplette løsninger fra Lemo. 
Produsenten er også markedsledende innen fiberkontakter av typen 
3K.93C som er blitt en bransjestandard de fleste kameraprodusenter 
benytter seg av. -Lemo er en meget verdifull partner og leverandør. Med 
deres produkter og vår kompetanse kan vi levere komplette løsninger, 
og samtidig gi nødvendig service og support til de som allerede bruker 
eller har installert kamerafiber med 3K.93C kontakter. Fremtiden er 
fiber, og da er Lemo en viktig partner, poengterer Helge.

Infigo Broadcast
Det å velge riktige kabler og utstyr kan være utfordrende i alle bransjer. 

I vår digitale verden er det viktigere enn noen gang at medarbeidere kan 
jobbe sømløst sammen, også over lange distanser. I mediebransjen hvor 
store video-, bilde- og lydfiler skal bevege seg fra A til B blir spesialister 
på området mer ettertraktet. Dette er kjernen i Infigo Broadcast suksess. 
Når Infigo Systems offisielt tar over disse oppgavene vil kundene fortsatt 
nyte godt av ekspertisen selskapet har på dette området. Selskapet drives 
i praksis av de samme spesialistene og fra de samme lokalene som Infigo 
Broadcast.

- Før kunne man gå inn på en bensinstasjon hvor som helst i landet, 
og få hjelp til å bytte dekk og få start på bilen. Slik er det ikke lenger. Nå 
kan de bak disken så vidt varme en pølse. Jeg mener at god kundeservice 
ikke bare er å levere et godt produkt, men også å kunne gi veiledning 
og råd underveis i salgsprosessen. Selv om Infigo Broadcast er absolutt 
konkurransedyktige på pris, er det viktigste for oss kvalitet og god 
kundeservice, forteller Helge. Han mener at den beste måten å drive 
en forretning på er å gi kundene akkurat det de trenger, verken mer 
eller mindre.  n

I løpet av 8 år har selskapet vokst fra å kjøpe én kabel, som ble delt opp og solgt videre, til å ha så mange 

solide jern i ilden at selskapet må deles i to.

REPORTASJE BEDRIFTSBESØK

Helge Marius Fjogstad og faren Lars Helge Fjogstad har sammarbeidet nært siden selskapet 
ble opprettet.

Kabler er noe Infigo Broadcast kan.

Helge Marius Fjogstad viser hvordan fiberkabler skal kuttes. Daglig leder Helge Marius Fjogstad gjør firmabilen klar for neste oppdrag.

Medarbeidere Kristian Enoksen, Lars Helge Fjogstad 
og daglig leder Helge Marius Fjogstad ønsker Monitor 
Magasin velkommen til Infigo Broadcast.



www.monitormagasin.no18  3-2014 www.monitormagasin.no 3-2014  19

I en tid der de nasjonale tv-kanalene i økende grad må konkurrere med streaming tjenester og internettkanaler 

om seere, er det lett å tenke at lokal-TV tid er forbi. Vi har tatt bransjen i nærmere øyesyn, og det vil kanskje 

overraske mange at det slett ikke står så ille til. Blant de kanalene som har overlevd både sattes nytt og driftes 

med sunn økonomi er konklusjonen vi kommer til.

Tekst & foto: Anders Olsen

TRENDER LOKAL-TV

Fortsatt liv i lokale TV-sendinger

Dagens Næringsliv spådde i 2008 lokal-TV’s 
død, men i 2013 kom medietilsynet med en 
rapport om økonomien for lokale kringkas-
tere i årene 2008 til 2013 som viser et litt annet 
bilde. Riktignok presenterer den en markant 
nedgang i inntektene til bransjen som helhet, 
men det er også tydelig å se at driftsresultatet 
har hatt en overraskende positiv utvikling. 
Der bransjen, samlet sett satt med et nega-
tivt resultat på 61 millioner 2008, var dette 
i 2012 krympet til rett under 5 millioner i  
minus. Samlet inntekt ligger til sammenlik-
ning på under en tredjedel av hva som var situa- 
sjonen i 2008, og dette er nok mye fordi en del  
aktører har fall fra, men det kan virke som  
om at de som har overlevd de dårlige  

som må regnes som en ganske fersk finan-
sieringsmetode her til lands har det enn  
så lenge ikke forårsaket noen problemer for  
TV Haugaland. 
– Vi har tett dialog med medietilsynet og 
MLB, og tar gjerne kontakt med dem om 
det er noe vi er i tvil om knyttet til produkt- 
plassering. Den nye hverdagen for levende bil-
der har også gitt bedriften nye utfordringer å 
ta stilling til. 
– Vi har ikke tro på introreklamer slik dagens 
teknologi er, og satser heller på sponsor- 
plakater i våre produksjoner.  Slik får kanalen 
inntekter også når de vet at sendingene deres 
ses av omtrent 40 % på telefon og nettbrett.  
– Det er viktig å følge forbrukerens vaner knyt-
tet til teknologibruk, men der vel så viktig at vi 
finner måter å tjene penger på samtidig. Han 
legger til at de vil revurdere sitt standpunkt  
om teknologien knyttet til introreklamer 
endrer seg.

Når det kommer til stykke handler det om 
troverdighet til produktet for annonsørene.  
– Vi produserer en time TV hver ukedag, 
og to timer i helgene, proklamerer Lindøe.  
– Dette gjør oss til en leverandør av medie-
innhold som våre kunder stoler på.   

Samarbeid og ny teknologi
TV-Kiosken opprettet som et samarbeid 
om å kjøpe en digital publiseringsløsning på 
nett for en gruppe lokal-TV-stasjoner. Dette  
samarbeidet utviklet seg raskt til å bli noe 
mer og er i dag i ferd med å skifte form og 

– Det legges mye arbeid i å skape aktiviteter 
for næringslivet, men det er ikke slik at vi gjør 
dette for å subsidiere driften av TV-kanalen. 
sier Lindøe 
– For oss handler dette om å skape flest  
mulig kontaktpunkter til næringslivet. Han 
anslår videre at det er mellom 200 til 300 
deltakere på deres arrangementer, og selv 
om det i noen tilfeller tas inngangspenger går 
dette gjerne med til å dekke faktiske utgif-
ter, til for eksempel foredragsholdere, slik at  
arrangementene i realiteten går i null.  
– Men uten disse arrangementene hadde av-
standen til annonsørene våres vært mye større, 
og jobben med å skaffe inntekter betydelig 
vanskeligere.  Videre jobber våre selgere aktivt 
mot hele næringslivet i regionen. 
– Vi har liste over samtlige bedrifter i områ-

det, og nær sagt ingen er for små til at vi tar oss 
tid til et besøk, forteller Lindbøe, og legger til 
at konkrete salg ikke nødvendigvis er målet 
i denne fremgangsmåten, men synligheten 
for næringslivet, og oppbygningen av tillit og  
renommé for TVHaugaland, samt at man 
ikke skal undervurdere noen annonsør.  
– Hver selger har ti besøk i uka, og på denne 
måten får vi god informasjon om hva nærings-
livet har av ønsker og behov, noe som gjør det 
lettere for oss å kunne tilby attraktiv annon-
sering. Det jobbes også aktivt i markedsav-
delingen med å sikre at kanalen får tilgang på 
en stabil andel av de lokale reklamepengene i  
regionen, og Lindøe medgir at det er be-
grenset hvor mye kanalen kan vokse.  

– Derfor er det et mål for oss at vi får en like 
stor sum fra den totale potten hver gang,  
uansett hvor stor den er.

Det er en lang tradisjon for lokalmedia i  
regionen, både med avis og radio, og  
historiske sett har Haugesund Avis vært 
kanalens største konkurrent. Men i  
dagens medieklima ser Lindøe på avisen 
mer som kollegaer en som konkurrenter.   
– Når det skal foretas kutt i Amedia som kan-
skje kan gjøre at avisen ikke kommer ut dag-
lig er det klart at vi blir bekymret på vegne av 
bransjen, foreller han. 
– Det er viktig for byen at vi har et levende og 
variert medietilbud. Selv om avisa også har en 
økt satsning på levende bilder, er det ikke først 
og fremst der de konkurrerer. 
– Som lokal nyhetsleverandør har avisen et 
tradisjonelt fortrinn, så vi må sørge for at vi 
er bedre enn de på levende bilder, som er vår 
styrke.  Når det nevnes kutt legger Lindøe til 
at det også har vært gjort kutt i investeringer 
på utstyrsfronten i TVHaugaland. 
– Teknologien har blitt mye bedre, og vi har 
blitt bedre til å akseptere noe mer nøkternt 
utstyr, og til å finne andre måter å lage like 
bra TV på. Dette har gjort at kanalen har hatt  
store innsparinger.

På inntektssiden påpeker Lindøe viktig-
heten av å lage langsiktige kontrakter på to 
til tre år med sine annonsører. Med enklere 
regler for produktplassering, har dette gitt et 
opp-sving på inntektssiden. Selv om det er et  
relativt komplisert regelverk knyttet til det 

tidene har funnet en måte å lage lokale TV-
sendinger på som har livets rett. Så hvilke grep 
har blitt foretatt, og er dette grep som står  
seg inn i fremtiden?

På lag med næringslivet
TV Haugaland er en av de lokal-tv-kanalene 
som driftes med overskudd, og i følge daglig 
leder, Øivind Lindøe har dette sammenheng 
med en helhetlig tankegang i samspillet med 
lokalt og nasjonalt næringsliv.

– Haugesund er i en gunstig geografisk  
posisjon, akkurat passe langt nok fra storby-
ene Bergen og Stavanger, forteller Lindøe. 
Han legger til at de også er heldige som  
operere i et område der næringslivet er i 

positiv utvikling. Regionen er dermed rikt  
befolket av forbrukere, både av medieinnhold 
og av de varer og tjenester som deres annon-
sører tilbyr, samtidig som det er et lite nok  
område til at det ikke er for mange som kniver 
om de samme annonsemidlene.

Markedsavdelingen består av 8 personer, 
som i tillegg til å skaffe annonseinntekter til 
kanalen, også står for innsalg av reklame og 
sponsormidler til FK Haugesund. Utover 
dette jobbes det aktiv med å samle lokalt og 
nasjonalt næringslivet til arrangementer flere 
ganger i året. Dette er arenaer for nettverks-
bygging og erfaringsutveksling med represen-
tanter for bransjen, hvor de også inviteres til å 
holde foredrag og presentasjoner.

Dette er teamet bak ”Hjalmar Show”. Lars Hjalmarson og Lene Antonsen i Forkant, og i 
bakgrunn ser vi Sondre Rying og Adrian Seippel.

Øyvind Lindøe understreker viktigheten av tett samarbeid med lokalt, så vel som nasjonalt 
næringsliv. Han mener det er en av nøkkelfaktorene til vellykket drift for TVHaugaland.

Med relativt beskjedne midler produseres 
det hver uke et program av ”Hjalmar 
Show”. Arian Seippel og Sondre Rying 
styrer kameraene, men Lars Hjalmarson og 
Lene Antonsen fyller TV-ruten.
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bli noe mye større. Halvor Brose er ansatt i 
Medie-bedriftenes landsforbund, og for tiden  
prosjekt leder i TV-Kiosken. Det er et  
prosjekt som har fått starthjelp av MBL, 
men som skal overdras til de involverte  
TV-stasjonene når det er sterkt nok til 
å stå på egne ben. Det vil skje innen 
utgangen av 2014, skal vi tro Brose.  
– Min rolle er å være fødselshjelp for denne 
portalen og vi jobber i øyeblikket med å  
finne løsninger som gjør at den er attraktiv  
også økonomisk. En slik løsning er at det 
på sikt legges opp til at de respektive kana-
lens arkivmateriale gjøres tilgjengelig via en  
brukerbetalt nettløsning. Men det er ikke det 
eneste. – Vi jobber med å få til en reklame-
løsning med selskapet Cxense, som tilbyr 
personlig annonseplassering på nettvisninger, 
samtidig som de for vår del lar våre brukere  
få tilbud om programmer fra andre regioner 
enn sine egne som appellerer til sin smak. 
Dette er jo noe av dette samme som Google 
gjør, men Cxense har et mye mer sofistikert 
system for dette.         
– Fremtiden ligger i å treffe rett mottaker av 
reklameinformasjon, og skal man ta opp kon-

kanal. Som en paraply for en rekke tidligere lokal-TV-kanaler på øst-
landsområdet har kanalen gradvis gått bort fra sonede sendinger, over 
til et mer enhetlig innhold. 
– Regionen vi befinner oss i er relativt stor, og i forhold til lokale an-
nonsører er ikke dette nødvendigvis negativt. De fleste av våre kunder 
ønsker å nå ut til flest mulig, og de med et unikt tilbud i en del av region-
en nyter godt av å få spredt tilbudet til flest mulig. Roppen påpeker 
at om tilbudet er interessant nok er det ikke større avstander enn at 
det er vilje blant forbrukeren til å kjøre i en time for å nyttegjøres seg 
av varer og tjenester som tilbys lokalt. Tvert i mot tror han at dette  
gir større muligheter for lokalt næringsliv i regionen, og at de ikke er 
nødt til å svikte de lokale aktørene til fordel for de store, nasjonale 
kjedene. – Vi ønsker å finne løsninger som er interessante for oss, for 
det lokale næringslivet og for forbrukeren som ser på våre sendinger, 
enten det er på nett eller på TV’en i stua.

TV8 er en av de kanalene som er med i TV-kiosken samarbeidet. 
Roppen har stor tro på at dette samarbeidet vil bære frukter i fremtiden. 
Særlig den nye app’en som skal lanseres snart, ser han at har et stort  
potensial på sikt. Denne app’en, som er et produkt som lanseres av  
TV kiosken gir folk mulighet til å se lokalsendingene på sine mobile 
enheter, men den kanskje viktigste funksjonen er at folk også får mulig-
het til å ta opp klipp med sin telefon og laste det opp til TV-kanalene. 

Dette åpner helt nye muligheter for personlig kringkasting, at folk kan 
filme sine håpefulle i det limer ballen i krysset, gjør et perfekt stup,  
eller synger klokkerent i kirken. Dette vil bli en ny mulighet for  
publikum å få vist frem seg selv på skjermen, samtidig som det jobbes 
med løsninger der lokale idrettslag, korps og liknende kan operere sine  
egen ”TV-kanaler” med teknologien. Det vil også være en kilde for 
innhold til de ordinære sendingene. – Det er klart av slikt direkte opp-
lastet innhold vil kreve en redaksjonell gjennomgang, men vi tror ikke 
arbeidsmengden vil bli vesentlig mye større, og det vil gi oss mulighet 
til å plukke ut de beste klippene til bruk i våre ordinære sendinger også, 
så det er en vinn-vinn situasjon, forteller Roppen.
Nylig ble TV8 kjøpt opp av Pan Media Group, samtidig som Plastin, 
selskapet bak TV8 går inn på eiersiden i Pan samtidig som de skyter inn 
frisk kapital. - Det har vært en lang prosess å finne rette eiere til TV8, 
og det er på ingen måte et desperasjonssalg, forsikrer Roppen. – Med 
Pan Media Group får inn en aktør på eiersiden som kjenner bransjen 
vår, samtidig som de bidrar med mye kompetanse og gir våre ansatte 
nye muligheter og utfordringer.

Frihet til å være liten
TVVestfold er en liten aktør i markedet, men det er en rolle som passer 
kanalen godt skal vi tro Rune Nordseter, daglig leder og redaktør i TV 

kurranse med de store må man benytte seg 
av de samme metodene, også når det gjelder  
reklame på lokale TV-sendinger. Her ligger 
det et stort potensial for lokale annonsører 
å treffe akkurat sin målgruppe, legges det til.

En av kanalene vi finner i TV kiosken sam-
arbeidet er TV8. Kanalen har møtt utford-
ringene som bransjen har stått ovenfor ved 
å tro på sitt eget produkt, og på fremtiden.  
– Vi har sett at vi har hatt samfunnsansvar 
som leverandør av denne typen TV-innhold, 
samtidig som vi har fulgt de teknologiske 
endringene og sett at det har ligget an til en 
mediefremtid som har hatt et stort økonomisk 
potensial. Pål Poppen, som er daglig leder i 
TV8 føler at de endelig har kommet dit de 
ønsker å være selv om han ikke legger skjul på 
at det har vært store omveltninger og en tøff 
periode med mye nedskjæringer. For å unngå 
å spare seg til fant har de vært nødt til å tenke 
nytt i forhold til den nye mediehverdagen.  
– Det har vært et ressurskrevende arbeid 
å skaffe til veie midler for videreutvikling,  
få tilgang til de rette miljøene, med den  
rette kompetansen faglig og forretningsmes-
sig, slik at vi har kunnet gripe de mulighetene 

som er tilstede.
Etter at alle nødvendige kostnadskutt ble 

gjort, i form av nedbemanning og begrens-
ede investeringer har TV8 jobbet hardt 
for å bli best mulig på digitalt innhold.  
– Selv om vi fortsetter å drive med lineære  
TV-sendinger tror at det er via sosiale 
nett-steder at vår fremtid ligger, forteller  
Roppen. Ved å hente annonseinntekter fra 
både de store nasjonale kjedene, samtidig 
som de lokale, enkeltstående kundene skal 
bedriften leve videre. En ting de har tro på er 
branded content. 
– Vi opplever jo at publikum ønsker minst 
mulig reklame, og jobber for å finne annonse-
løsninger som er mindre påtrengende. 
Han trekker frem temastyrt programserier,  
der  kommersielle aktører finansierer pro-
duksjonen av programmene mot en form  
for eksponering. 
– Dette er noe vi må se på som et supplement 
til vanlig TV-reklame, men som er nødvendig 
for at vi skal kunne tjene penger på å publisere 
våre sendinger via nett.

I motsetning til en del andre lokal-TV- 
kanaler, er TV8 nærmest en regional-TV-

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

”Hjalmar Show” er Lars Hjalmarsons eget konsept, som han har gått svanger med i mange år. 
Han er glad for at lokal-TV gir han mulighet til å prøve det ut på publikum. 

Rune Nordseter, som er redaktør og daglig leder i TVVestfold tror det ligger styrke i å være liten, 
ved at man kan våge å være annerledes.

Adrian Seippel gjør klar til opptak i TVVestfold sitt studio
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Vestfold. – Vi er en liten aktør i lite fylke, med mange mediebedrifter, så 
vi må finne vår måte å gjøre ting på. Han har drevet TVVestfold siden 
2011 da han sammen med andre overtok den for en symbolsk sum 
fra daværende eier, lokalavisen Tønsbergs Blad. - Det ble konkludert 
med at det ikke var lønnsomt å drive lokal-TV lenger, men vi tenkte 
annerledes, forteller Nordseter. Han fikk med seg salgsteamet og satt i 
gang arbeidet med relansere kanalen. - Det første vi gjorde var å endre 
navnet tilbake til TVVestfold. En kort periode gikk nemlig kanalen  
under navnet VF24, det ble besluttet at det gamle navnet hadde en 
bedre forankring blant publikum, og at det var en lettere merkevare å 
selge til annonsører. Videre ble det foretatt andre drastiske endringer.  
Studioet ble kuttet ut, og det ble satset langt mindre på å formidle nyheter.  
– Vi er opptatt av å være dagsaktuelle, men vi innså at den kostnaden 
det er å ha en stab som produserer og formidler nyheter ikke var noe 
vi kunne bære, sier Nordseter, mens han fortsetter med å forklare at 
de heller satset på å sende live debatter om lokale temaer, i tillegg til å 
fronte kanalens flaggskip, ”Vestfold i Dag”. Det er et aktualitetsmagasin 
som fanger opp hva som skjer i fylket av kultur og underholding, men 
har også plass til å være en form fornyhetsformidler, men ikke slik som 
nettavisene er. - Vi rykker ikke ut til hendelser og ulykker, om det ikke er 
slik at vi ikke kommer over de ved en tilfeldighet, noen som faktisk har 
hendt ved anledning, forklarer Nordseter. - Vi ønsker først og fremst å 
være der folk er.  Fordelen med å lage TV på denne måten er i hovedsak 
bemanningen. ”Vestfold i Dag” produseres i sin helhet av to personer, 
fra planlegging og opptak til sendeklart program, og da sier det seg selv 
at man har spart penger.

– Lokalavisene i fylket har en tradisjonell posisjon som nyhets- 
formidler som TVVestfold ikke klarer å utfordre, så vi må tenke  
annerledes. Han lanserer begrepet ”Infotainment’”, og legger til at han 
ser det slik at kanalens hovedfunksjon er å underholde fremfor og opp-
dra, men gjerne opplyse. Som eksempler på dette, trekker han frem  
konsepter som ”Arven” og ”Slik gjør du det”. ”Arven” er et dykk i Vest-
folds historie, der lokale autoriteter på feltet formidler historien, mens 
den også utspilles og illustreres av skuespillere. I ”Slik gjør du det” er det 
den lokale skuespilleren Geirr Johnson som tar på seg rollen som alt- 
mulig-mann og viser seerne hvordan man løser hverdagslige utfordringer,  
på en humoristisk måte.

Vi tror at underholdning er det som gjør oss attraktive for TV- 
publikum i Vestfold, og dermed også attraktive for lokale annonsører. 
– En utfordring ovenfor våre annonsører er myten om Lokal-TV som 
traust, forutsigbart og noe bare gamle folk ser på, forteller Nordseter. 
Dette er en myte han på det sterkeste benekter at stemmer, og i TVVest-
fold er de veldig åpne for å gi sine ansatte og samarbeidspartnere mulig-
het til å motbevise dette i nye satsninger.

En slik ny satsning er Hjalmar Show, som er programleder Lars  
Hjalmarsons eget konsept og hjertebarn. – Det er en idé jeg har båret 
på lenge, men det var først høsten 2013 at jeg tok steget og bestemte 
meg for å søke medietilsynet om støtte til dette. Noe de også fikk.  
Han forteller at det er en mulighet for han å være seg selv fullt og helt  
på skjermen, og slik han fremstår er et skritt til siden for den joviale, 
uhøytidlige programlederen har er i ”Vestfold i Dag”. – Jeg har flere  
ganger gjort mindre serier der jeg går utenfor programleder rollen  
tidligere, men det har alltid vært en variant av den rollen, forteller  
Hjalmarson, og nevner fjorårets program, ”Sommerhiten” der han 
skrev, spilte inn og fremførte et stykke musikk på Tønsberg Torv. Vel  
vitende om at musikk ikke lå i hans gener. Men han fikk vist frem en 
humoristisk og selvironisk side ved seg selv. – I Hjalmar Show er jeg 

mer meg selv full og helt. Konseptet føyer seg inn i rekken av under-
holdningsprogrammer på kanalen, og har satt mål av seg i større grad 
enn tidligere å våge å være annerledes. ”Hjalmar Show” er i aller høyeste 
grad fritalende, og tar mål av seg å henvende seg til et yngre publikum. 
Hvert program trekker frem en lokal gjest. – Lokal-TV har en tendens  
til å satse på det trygge, det som folk har gjort før, og som man tror 
 folk vil ha, sier Nordseter, og legger til at han er åpen for at sine  
medarbeidere får utfolde seg friest mulig, så lenge det holder seg innen-
for et minimum av anstendighet.

Men nøkkelen til sunn økonomi i TVVestfold kan summeres opp  
med nøkternhet på utstyrsfronten, reduksjon i kostnader og nærhet 
til målgruppen. – Vi har ikke tatt noen helt unik grep for å henvende 
oss til være kunder, men vår stabilitet og eksisterende samarbeid har  
nok vært utslagsgivende for konstante inntekter, sier Nordseter.  
Kanalen lager også film på oppdrag fra næringslivet. I den grad det er 
interessant for TV-publikum kan dette materialet også presenteres på 
kanalen, slik tilfellet er med ”Arven”, som blir laget på oppdrag for kultur-
arv Vestfold, som dermed også bidrar økonomisk. Andre ganger er den 
rene oppdrag som brukes internt i bedrifter. Han legger til at tilskudd 
fra Medietilsynet også har gitt en økonomisk trygghet til at de har turt 
å satse på å være annerledes.

Dermed kan det med trygghet erklæres at ryktene om lokal-TVs død 
er sterkt overdrevet. Selv om utvikling har ført til drastiske endringer  
i bransjen, viser det seg at det er grunnlag for lokale TV-sendinger i 
Norge, og kombinasjonene av tålmodighet, nøkternhet og nytenkning 
har dannet livsgrunnlag for de kanalene som har våget og villet  
satse videre. n

Barnfind på IBC 
Sandefjord selskapet Barnfind er 
på IBC 2014, der de presenterer 
BarnOne, som kommer som  analog 
audio router 8 x 8 med embedder. 
Dette kan du få sammen med det 
nye BarnOne frame, BTF1-10, med 
8 x BNCs, analog audio med  
2 x D25pin subconnector og hoved-
kort med hele 16 x SFPs. BTF1-10 
har de samme spesifikasjonene 
som BTF1-XX frames. Gjennom 
dette kan Barnfind nå støtte applika-
sjoner der brukeren ønsker mer 
audio, og ikke trenger tredjeparts 
audio-strømmer. Prototypen vil 
bli vist  på IBC.  I tillegg til dette 
kommer Barnfind med et nytt ASI 
til IP konverteringskort og en rekke 
optiske produkter for BarnOne og 
BarnMini. Du finner Barnfind i Hall 
2 på stand A42 i RAI i Amsterdam.

AVID 
Avid Customer Association (ACA) 
bygger videre på suksessen ved 
årets Connect event i Las Vegas 
og inviterer kunder og samarbeids-
partnere til Connect Europa i forkant 
av IBC messen i Amsterdam.

ACA er en gruppe ledet av brukere 
og kunder fra forskjellige deler av 
mediaindustrien med det til felles 
at de er brukere av Avid sine 
løsninger. ACA er et forum for å 
adressere nåværende og kom-
mende utfordringen i bransjen slik 
at man sammen kan drive frem en 
eventuell endring. 

På Avid Connect får du være den 
første som hører om de neste  
fasene i visjonen, delta i diskusjoner 
og dele erfaringer med noen av 

verdens største produksjonshus.
Du kan velge å bli medlem i ACA, 
og får da mulighet til å  møte andre 
ACA medlemmer, samt Avids egne 
eksperter og teknologipartnere.  
 
Avid Connect Europa går av  
stabelen 11. september på Hotel  
Okura i Amsterdam. Se: www.
avidcustomerassociation.com/
avidconnecteurope.html for mer 
informasjon.

Rohde & Schwars
På IBC 2014 i Amsterdam, vil  
Rohde & Schwarz presentere  sitt  
oppsett for 4K videotransmisjon. Du 
vil se produkter for postproduksjon, 
ingest, lagring, playout, enkoding 
og  multipleksing. Nyheter om 
deres T&M utstyr kommer også 
og det blir  live-demonstrasjon av 
hvordan deres siste transmittere 

reduserer kostnadene for deg som 
bruker.  Rohde & Schwarz tilbyr 
en komplett produktlinje for high-
resolution 4K transmisjon. Mange 
av disse produktene er operative i 
dag. R&S AVHE100  ble f.eks brukt 
til krinkastingen av FIFA World Cup 
live i 4K. Rohde & Schwarz  treffer  
du i hall 7, stand  E25.

Blackmagic Design
Blackmagic Design er tilstede på 
IBC2014 og du vil finne de i hall 7, 
stand 7.H20.  Her vil du ha mulighet 
til å se deres nye cinema og 4K 
kameraer.

IBC konferanse
Konferanseprogrammet for IBC 
2014 er omfattende du finner det 
hele på: www.ibc.org.

NYHETER PÅ IBC 2014

Danmon Norge AS og Soundware Norge AS er blant landets ledende leverandører av teknisk utstyr innen video-  
og audio-bransjen, og vårt produktsortiment er nøye utvalgt og under stadig oppbygging.  

Vi forhandler, installerer og yter service og support på broadcastutstyr og profesjonelt videoutstyr til TV- og  
radio-stasjoner, film- og video-produksjonsselskap, post-produksjonsselskap, utdanningsinstitusjoner, samt  
øvrige private og offentlig virksomheter.

TA KONTAKT FOR Å AVTALE ET MØTE PÅ IBC:  
Øivind Iversen, mobil +47 90032696

Med over 15 år i bransjen er Video 4 en av de største og mest erfarne leverandørene 
av løsninger og utstyr til video- og kringkastingsbransjen i Norge. Vi representerer 
ledende leverandører innen fagfeltet og dekker de fleste utstyrsbehov for opptak i felt 
og studio, flerkamera, post-produksjon, lagring og arkivering, asset management og 
arbeidsflyt,playout, streaming og mye mer.

Vi er på plass på IBC for å oppdatere oss på de siste nyheter fra våre 
leverandører og for å treffe våre kunder. Ta kontakt for å avtale møte på 
messen med en av våre løsningseksperter!
Oversikt over våre leverandører finner du på webshop.video4.no.

Telefon: + 47 56 90 42 10
E-post: ibc@video4.no
Web: www.video4.no
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Møt EU på IBC 
EU-kommisjonens visepresident 

Neelie Kroes har vært an-
svarlig for Digital Agenda 
for Europe (DAE) siden 
2010. Hun har derved 

vært ansvarlig for å se på  
hvordan man kan styrke konkur-

ranseevnen og innovasjon innen 
medieindustrien. På IBC2014 kan 
du møte Neelie Kroes  og høre 
hvordan hun ser på utfordringene 
framover. Dette foredraget er noe 
du må delta på hvis du har interesse 
for fremtidig europeisk telekommu-
nikasjon og kringkasting.
 
Vizrt
Vizrt vil avholde tre sosiale  
arrangementer under konferansen 
med NVIDIA, Adobe, og IBM.  
Meld deg på: 
• NVIDIA sosial begivenhet  

lør. 13 sept. 17:00-18:00. 

• Adobe sosial begivenhet  
søn. 14 sept. 17:00-18:00. 

• IBM sosial begivenhet  
man. 15 sept. 17:00-18:00. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt 
med Vizrt sin ansvarlig for produkter 
og markedsføring, Ingrid Agasøster, 
epost: iag@vizrt.com

Framtidens TV
Professor Brian Cox, den verdens-
kjente fysikeren med flere pris-
belønte TV-show, kommer for å 
snakke på IBC2014. Brian vil ta del 
i IBC konferansen keynote sesjon 
”Television´s Expanding Universe ” 
på søndag 14. september. 

Professor i partikkelfysikk, oppdag-
elsesreisende og rockestjerne, slik 
kan Brian Cox beskrives. Han er 
anerkjent over hele verden for sin 
fantastiske TV-serie om universet 
hvor han har lykkes å få publikum 

med på å oppdage og få forklart 
underverkene i livet og universet. 
Biran Cox ble opprinnelig inspirert 
til å bli fysiker gjennom TV-serien 
Cosmos, og han motiverer i dag en 
ny generasjon av unge gjennom 
sitt multiplattformshow bestående 
av TV, sosiale medier og internett.

Møt Brian Cox:  
Søn. 14. sept. kl 10.00-11.00
i konferansehallene på RAI

Ericson visjoner 
TV-og mediebransjen er inne i den 
største perioden av transformasjon 

siden oppstarten på 1950-tallet.  
Hele denne utviklingen er drevet av 
internett og de tilkoblingsmuligheter, 
teknologi og forretningsmuligheter 
dette gir. Samtidig er forbrukernes 
forventninger til hva kan få og fleksi-
bilitet i programmering økende. 
Ericsson vil i en seminarrekke fra 
torsdag til søndag, presentere sitt 
syn for medieutviklingen i 2020. 
De vil ta utgangspunkt i de trend- 
skiftene som nå foregår,  og  som  
alle i bransjen må forstå og bygge 
vinnende strategier rundt. I tillegg  
vil Ericson fortelle om hvordan  
deres løsninger kan skape innvirk-
ning og være til nytte for både 
industri og forbrukere som vil ta i 
bruk fremtidens TV. 

Ericson har nylig kjøpt selskapene 
Mediaroom, Azuki og Red Bee 
Media og vil også fortelle hvordan 
dette passer inn i deres framtidige 
strategi.

DEN NORSKE BRANSJEN PÅ IBC DEN NORSKE BRANSJEN PÅ IBC

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

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

Møt oss på IBC 2014: post@avit-systems.no

I seminarrekken kan du lære om:
• Opplev fremtiden for betalings-TV 
på web hastighet og våre plattform 
lanseringer 
• Lær hvordan IP, Cloud og web- 
teknologier og løsninger vil for-
vandle alle aspekter av TV for 
forbrukere og operatører 
• Forstå den prisbelønnede og  
banebrytende innsikten når det 
gjelder gjør ”true” 4K Ultra High 
Definition et levedyktig visnings-
alternativ. 
• Se hvordan Ericson har løsninger 
for å gjør alle nettverk videosent-
riske og effektiv – som gir økt fleksi-
bilitet og kvalitet for forbrukeren

Ønsker du å delta på seminar-
rekken ta kontak med produktsjef:  
Ericsson.at.ibc@ericsson.com

Sony på IBC
Sony inngikk kontrakten for 2014 
FIFA World Cup, noe som gjorde 
at man fikk på plass 12 World Cup 
arenaer med optimal teknologi. 
Resultatet av investeringen er den 
største og mest teknisk sofistikerte 
infrastrukturen for live- produksjon 
noensinne samlet for å dekke en 
live sportsbegivenhet.  Sony jobbet 
også med utvalgte partnere for å 
levere tre kamper i imponerende 
4K-kvalitet, inkludert selve finalen 
fra Brasil der ikoniske Estádio do 

Maracanã spilte. Etter dette fulgte 
en rekke andre 4K-sendinger ut i 
verden, for eksempel  FC Barce-
lona v Atlético de Madrid i BBVA 
League finale, og kringkastingen av  
helligkåringen av pavene Johannes 
XXIII og Johannes Paul II fra  
Petersplassen i Vatikanet og den 
første live 4K teater til kinoproduk-
sjon vist på Londons National 
Theatre.   Tankene og teknologien 
bak dette vil Sony vise på IBC 2014.
Sony vil også vise hvordan deres IP-
baserte løsninger hjelper kringkas-
tere til å levere nøyaktige flerkamera 
live-produksjoner med bånnsolid 
kontinuitet. Dette er en fortsettelse 
av kunngjøringen tidligere i år, der 
Sony kom med et lisensierings-
program for deres nye  AV-over IP 
Interface. Målet er å gjøre det lettere 
å ta i bruk denne teknologien. 

På IBC 2014 kan du også lære mer 
om hvordan Sony sine storformat 
Sensor kameraer blir tatt i bruk 
for å skyte dokumentarer, fange 
detaljer og gi innholdsskapere flere 
valg i sine kreative filmproduksjon.  
– IBC er alltid en spennende opp-
levelse for oss, siden det er en flott 
mulighet til å møte med våre kunder 
og partnere for å utløse ideer som 
kan gjøre våre kunder flinkere til å 
jobbe ved å ta i bruk ny teknologi. 
Selv i de tolv korte måneder siden 

IBC2013, har vi levert en rekke  
nyvinninger som viser hvordan 
vår visjon for en verden ”Beyond  
Definition” kommer til virkelighet.   
På IBC 2014 begynner neste 
kapittel av denne historien, sier 
Olivier Bovis, markedsdirektør  
AV & Media Solutions, Sony  
Profesjonelle Solutions Europe.  

– Vi ser frem til å møte våre kunder, 
høre deres tilbakemeldinger, og 
plotte ut sammen hva som skjer 
videre rundt hjørnet til kringkas-
tingsindustrien.
 
Se varicam
Panasonic viser VariCam 35 og  
kommer med den nyutviklet super 
35mm MOS bildebrikken, som gjør 
det mulig med samtidig opptak i 
flere formater, inkludert 4K, RAW, 

UHD, 2K og Proxy, samt variabel 
bildefrekvens på opptil 120 bilder 
per sekund. Kameraet er ideelt for 
high-end filmproduksjon, reklame 
og TV-dramaproduksjon, samt live-
4K hendelser.   

På Panasonic sin stand vil du få  
mulighet til å få demonstrert vår 
splitter ny kringkastingsteknologi, 
vil vi presentere nye oppdateringer 
til våre prisbelønte produksjons-
verktøy og kunngjøre fremtidige 
innovasjoner i produktutvikling.   
 
Besøk Panasonic i Hall 9 på stand 
C45, RAI Centre i Amsterdam, 
Nederland.

Møt Mediateket på IBC 2014
JØRGEN SCHEEL / KNUT KALLAND
mob: +47 918 54 300 / +47 926 01 002
e-post: info@mediateket.no

RAI Centre i Amsterdam, Nederland.

TA KONTAKT PÅ IBC 2014
JENS-PETTER PETTERSEN

mob: +47 40 40 81 05
e-post: jens-petter@videoutstyr.no

www.videoutstyr.no

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

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

Følg IBC 2014
 på twitter

www.twitter.com/monitormagasin

Med 15 år i bransjen er VideoUtstyr en av de største 
og mest erfarne leverandørene av løsninger og utstyr 
til video- og kringkastingsbransjen i Norge. 

VideoUtstyr Norge leverer alt innen utstyr for opptak, 
redigering, avvikling, distribusjon, lagring, konvertering 
og kvalitetssikring. Vi fører et bredt sortiment innen 
kamera, lyd, grip og lysprodukter, og alt annet brukerne 
trenger. Vi er på plass på IBC for å oppdatere oss på det 
siste av det siste og for å treffe leverandører og kunder.

VideoUtstyr Norge as
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Focus Nordic Norway as, www.focusnordic.no, info@focusnordic.no

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

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

www.zeiss.com/cine/cp2 

// FLEXIBILITY
    MADE BY ZEISS

Monitor_03-14_ZeissCP2.indd   1 25.06.2014   13:03:34

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

FAKTA OM IBC 2013

Åpningstider
Fredag 12/9 – mandag 15/9
Kl. 09:30-18:00

Registrering 
IBC 2014 avholdes på RAI  
Congress Centre, Amsterdam. 
Konferanse: 11 - 15. september. 
Utstiling: 12 - 16. september

IBC Utstillingen
IBC regner med fler enn 40 000 
besøkende fra over 130 forskjellige 
land. IBC utstillingen har holdt på 
siden 1967. IBC tar mål av seg 
til å dekke all teknologi for folk 
som jobber med å skape innhold 
og levere dette til ulike typer av 
terminaler som TV, PC, mobil osv.

IBC Konferansen
Målsettningen for IBC er å skape 
Europas ledende messe og 
konferanse for alt som har med 

multimedia og kringkasting å gjøre. 
Konferanseprogrammet dekker et 
bredt felt av emner. I tillegg til rene 
foredrag finner du også en rekke 
praktiske kurs og møter for brukere 
av teknologi. 

Hotell
Oversikt tilgjengelige hotellrom: 
www.hoteliers.com/amsterdam

Eller via IBC: The Amsterdam RAI 
Hotel & Travel Service
Europaplein 
P.O Box 77777
NL-1070MS Amsterdam
The Netherlands
Telefon: +31 (0) 20 549 12 12
E-post: hotelservice@rai.nl
Internett: www.rai.nl/hotelservice

Norges ambassade 
i Haag
Telefon: +31 70 311 7611
Fax: +31 70 311 7629

E-post: emb.hague@mfa.no
Besøksadresse: 
Eisenhowerlaan 77J,
NL-2517 KK The Hague

Mer informasjon se: 
www.noorwegen.nl/norsk

Helsetjenester
Fra og med 2004 skal du som EØS-
borger ha med deg ett Europeisk 
helsetrygdkort (EU-kort) på reiser i 
EU/EØS og Sveits. EU-kortet viser 
at du er forsikret i Norge og gir deg 
rett til medisinsk legehjelp under 
et besøk i et annet EU/EØS-land. 
Europeisk helsetrygdkort bestilles 
her: www.nav.no

Amsterdam by
Det kryr av restauranter av i alle 
prisklasser i Amsterdam, og alle  
verdens kjøkken er representert.
God søkemotor for restauranter: 
www.dinnersite.nl

Kuriosa
Innbyggere: 738 763
Nasjonaliteter: 173
Sykler: 600 000
Trær: 220 000
Tulipaner i parker: 600 000
Parker: 28
Trikker: 232
Ferger: 9
Markeder: 21
Butikker: 10 334
Kanaler: 165
Broer: 1 281
Husbåter: 2 500
Statuer og skulpturer: 302
Museum: 51
Kunstgallerier: 141
Malerier av Rembrandt: 22
Malerier av Van Gogh: 206
Kaféer og barer: 1 402
Diskoteker: 36
Restauranter: 755
Hotellsenger: 38 200
Overnattinger per år: 8 332 600

NYHETER PÅ IBC 2014

Kino 
IBC Big Screen gir deg mulighet til 
å se det siste innen film på det store 
lerrettet. Her viser man hvordan 
skillet mellom kino og tradisjonell 
kringkasting smelter sammen. 
Målet er å bidra til å informere  
deltakerne om hvordan de kan 
integrere kino i sine forretnings-
strategier. Programmet er gratis for 
alle som deltar på IBC2014. 

Storskjermopplevelsen foregår i:
RAI Auditorium fra fredag 12. til 
mandag 15. september 2014.
Dette er et ”state of the art”  
auditorium, med kapasitet til 
1700 personer. På IBC 2014 vil 

kinosalen være utstyrt med det 
aller nyeste innen kinoteknologi, 
inkludert Christie 6P 2D og 3D  
laser-projeksjon og Dolby Atmos lyd.  
Programmet inkluderer visning av 
filmene ”Dawn of the planet of the 
apes” og ”Life of Pi” 
 
Lær av BBC
BBC Academy er en organisasjon i  
BBC systemet i England som gir tre-
ning til bransjeaktører utenfor BBC.  
Dette skjer både via online opplegg 
og ved praktiske kurs. 

For detaljert informasjon om BBC 
Academy sin portefølje av kurs kan  
du gå til: www.bbcacademy.com.  

BBC Academy har også fleksi-
bilitet til å avgrense et opp-
legg for deg eller ditt firma.   

BBC Academy stiller ut i Hall 10 
– Stand 10F.35 f.
Hvis du ønsker å gjøre en avtale for 
å diskutere dine spesifikke behov på 
IBC kontakt Mehvish Shah. 
E-post: mehvish.shah@bbc.co.uk 
Telefon: +44 (0) 1386 420 214 
Mobil: +44 (0) 7834 845 869.

Canon
Besøkende vil oppleve Canons 
omfattende utvalg av profesjonelle 
objektiver og kamerateknologier, 
inkludert selskapets samlede utvalg 

av effektiv optikk. Kringkastings-
fagfolk vil være i stand til å teste 
over 100 objektiver med en rekke 
forskjellige brennvidder og typer, fra 
ENG til Cinema og EF-objektiver.  

På standen vil besøkende også 
kunne utforske Canons komplette 
utvalg av X-serien med videokame-
raer, og ha mulighet til å prøve de 
nyeste kameraene XF205 og XF200 
samt selskapets banebryt Cinema 
EOS-produkter.   

Canon vil du møte på IBC 2014 i 
Hall 11, Stand E50.

Følg IBC2014 på twitter: www.twitter.com/monitormagasin
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Et helt nytt kamera

Fra en produsent med lang bransjeerfaring
I fem år har AJA arbeidet i det skjulte med å utvikle sitt eget 4k kamera.

Tekst & foto: Anders Olsen

Prosjektleder Andy Bellamy har ligget 
våken om nettene i frykt for at han har 
avslørt produktet til venner eller kollegaer 
i industrien, men kunne puste lettet ut da 
CION kameraet prototype ble presentert 
som noe nytt og ukjent for markedet på NAB 
2014. Han avslører at motivasjonen for å lage 
et eget kamera var ”Back-to-basics” tanken. 
De ville ha et skulderholdt kamera som 
kunne konkurrere med de etablerte merkene 
på markedet.

Nye tanker
For å kapitalisere på sin eksiterende 
kunnskap og ekspertise har AJA lansert dette 
kameraet for å nå nye og eksiterende kunder. 
Overføring og konvertering av film med høy 
billedfrekvens fra andre produsenters kamera 
har vært noe det amerikanske selskapet har 
vært gode på i mange år, men det har virket 

som en unødvendig omvei å gå via andre 
merker når man kan lage sitt eget.

– Først tenkte vi at dette skulle være et kamera 
som appellerte til dokumentarfilmskapere, 
men de tilbakemeldingene vi får er at kundene 
ser et stort flerbrukspotensial i kameraet 
uavhengig av hvilket felt de arbeider i. 

Tiden der de etablerte navnene i 
bransje har kunne hevde enerett på å 
være kameraprodusent er over. Dagens 
teknologi og økonomiske marked har åpnet 
for at nye aktører, som AJA, kan levere 
konkurransjedyktig utstyr til filmbransjen. 
Kanskje til og med bedre utstyr, skal vi  
tro Bellamy.

Allerede i Norge
Den første norske kunden er den nordnorske 
filmskaperen Bård Grape. Han har tatt turen til 

TEKNIKK    KAMERA

Oslo for å få en grundig innføring i kameraet 
han har bestilt. Han er anerkjent for sine 
opptak av ypperlig kvalitet fra nordnorsk 
natur, og ser helt klart mulighetene dette 
kamera tilbyr.

– Jeg holder på med et dokumentarprosjekt 
for øyeblikket, og har så smått begynt å filme 
det med Canon 5D, Forteller Grape, - men 
da jeg fikk øynene opp for dette kameraet 
var jeg snar om å legge inn en bestilling. Han 
mener det er svært godt egnet til bruk i hans 
dokumentarfilm fordi det er lett å håndtere, 
lett og frakte med seg og fordi det har god 
kompatibilitet med eksiterende utstyr.

Et fleksibelt og tilpasningsdyktig 
kamera
Bellamy forklarer videre at de har lagt vekt på at 
kameraet skal passe med kundenes eksiterende 

 Les mer på: www.aja.com/cion

4K-sensor med 12 stopp i et dynamisk intervall 
Ergonomisk og lett, bare 2,9 kg 
Open Connectivity 
PL Mount

Produksjon og etterarbeid i samme prosess

CION er det nye 4K/UHD- og 2K/HD-produksjonskameraet fra AJA.  
Slå sammen produksjon og etterarbeid ved å ta opp direkte til 
redigeringsklare Apple ProRes 4444 med opptil 4K 30 fps, ProRes 422  
med opptil 4K 60 fps, eller til AJA Raw med opptil 4K 120 fps.

08-14-14_HP_MonitorNorway_CION_September_NO.indd   1 8/14/14   8:08 AM

Prosjektleder Andy Bellamy

utstyr, selv om demonstrasjonsmodellen 
kommer med utstyr levert av AJA, med 
unntak av søkeren.

Da kameraet ble introdusert i Korea var 
mottagelsen at det ble sett på som et perfekt 
kamera for studiobruk, og med tanke på at 
det er i en svært gunstig prisklasse, viser et 
enkelt regnestykke at man får tre kameraer 
til samme pris som et av konkurrentens 
produkter. I Amerika derimot har mottagelsen 

vært at dette kameraet vil kunne brukes til 
sportssendinger og utendørs events. - AJA er 
positive til å at brukeren benyttere kameraet 
til det de føler at passer til, og vil følge opp 
tilbakemeldinger med å utvikle produkter 
som tilpasser kameraet til forskjellig bruk. 
Som eksempel B4-fatning til studiobrukerne 
i Asia.

Kamera har en 4K APS-C CMOS sensor 
med en elektronisk global lukker. Det betyr 
at objektiver som er laget for Super 35 mm 

dekker sensorfalten og man unngår uønskede 
resultater forbundet med en rullende lukker. 
CION kan ta opp i 4K (4096x2160), 
UltraHD (3840x2160), 2K (2048x1080) og 
HD (1920x1080). 2K og HD er nedskalert 
fra 4K sensoren, noe som gir pene bilder og 
beholder fokusfalten ved ønsket oppløsning. 
Billedfrekvens på opp til 50 og 60p støttes, selv 
ved 4K. RAW kommer også. Hele sensorfalten 
bnyttes ved alle oppløsninger, så det er altså 
ingen cropping.

I presentasjonen i Oslo fikk produksjonsfolk i Norge prøve ut det nye AJA-kameraet
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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

The Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck TrustThe Rory Peck Trust

Vil du skrive i Monitor?
Vi trenger frilansskribenter som kjenner 

bransjen fra hele landet.

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

e-post: g.bergersen@gmail.com

Lagringsmediet er AJA’s SSD Pak-kort som 
plugges rett inn i kamera og lar deg ta opp 
4K/UHD og 2K/HD som ProRes 4444, 
ProRes 422 (HQ), ProRes 422, ProRes 
422 (LT) og ProRes (PROXY). Det finnes 
i størrelse på 256 GB og 521 GB, og ved å 
bruke AJA Pak Dock kan du overføre rakst 
via Thunderbolt eller USB3 (men Pak Dock 
må kjøpes separat). Det er 5x SDI, HDMI 
og Thunderboltutganger for video, og via 
ethernet kan et eller flere kameraer fjernstyres 
via webleser. Det streames også proxy via 
ethernet. Kameraet har to XLR utganger for 
lyd, men ingen integrert mikrofon.

Objektivfatningen er PL, som er industri-
standard for kinoprodusksjon og annen 
profesjonell produksjon, og objektiver er 
tilgjenglig via alle profesjonelle forhandlere. 
CIONs fatning er laget slik at den kan tas av 
slik at andre produsenter kan utvikle fatninger 
for andre typer objektiver.

Selve kameraet er laget av magnesium, som 
gjør det svært lett men samtidig ekstremt 

solid. Integrerte stålplater gjør at man kan 
feste på ekstrautstyr fra AJA eller andre 
produsenter. Det er selvsagt lagt seg på 
en linje som gjør at mest mulig utstyr fra 
andre leverandører kan festes på kameraet. 
Totalvekten er på 3 kg. Uten søker, som AJA 
ikke tilbyr, men det finnes gode alternativer 
på markedet. Alfatron eller Marshall nevnes  
som eksempler på gode alternativer. En  
av de mest vesentlige designelementene  
ved kameraet er skulderputen og håndtaket, 
som er det som gjør det enkelt å operere og 
håndtere kameraet.

Menyknapper er plasser enkelt tilgjengelig  
på kameraets venstre side, på en lett gjenkjen-
nelig måte for erfarne kameraoperatører.  
Det er ingen forvirrende undermenyer ved 
de forskjellige knappene, og de tilbyr direkte 
tilgang til essensielle kamerafunksjoner som 
stauts, hvitbalanse etc. Programvaren som  
følger med gjør kameraet enkelt å fjernoperere 
når det er festet på jib, biler og liknende.

Via en ethernet swicth kan flere kamera- 

produksjoner enkelt styres fra en laptop, og 
hvert kamera kan styres uavhengig av hver-
andre. CIONs programvare har flere funk-
sjoner som gjør at du kan personalisere hvert 
kamera, og de kan styres fra en web browser.

AJA Pak media, og AJA Pak Dock er utviklet 
spesielt med tanke på arbeid i felt, og bruker 
man dette i kombinasjon med kamera, har 
man store muligheter til å gjøre direkte 
back-up av opptak til RAID lagringsenheter  
via Thunderbolt.

Alt i alt har er CION et kamera som burde  
være lukrativt for de fleste som driver 
med variert filmproduksjon med tanke  
på fleksibiliteten som AJA har hatt i bak-
hodet når de har utviklet det. Prisnivået  
er akseptabelt, og krever i liten grad at man 
kjøper ekstrautstyr fra AJA for å få full 
utnyttelse av det. AJA tar tak i det de er gode  
på og baker det inn i sitt egne kamera, så 
gjenstår det å se hvordan markedet og 
brukeren tar i mot den nye kreasjonen. n
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Konkurransen om de offentlige støttemidlene er stor og om du trekker det korteste strået er ikke alt håp  

ute for ditt prosjekt. 

Tekst & foto: Anders Olsen

REPORTASJE  FINASIERING

Når HVER krone teller

S tadige flere forsøker seg på å  
finansiere sine prosjekter ved hjelp  
av crowdfunding, eller folke- 
finansiering på godt norsk. Filmen  

”Pornopung” gjorde et forsøk på dette  
gjennom det norske nettstedet Fønd  
(wwwfoend.no) der de samlet inn like  
under 40.000, og dokumentaren om Kaizers  
Orchestra, ”Den tilfeldige Rocke-stjerne”  
fikk et bidrag på 200.000 kr. fra fansen.  
Et annet norsk prosjekt som virkelig har  
lykkes med dette er står spillselskapet  
Krillbite bak. De har base på Hamar.

Deres nylanserte spill, ”Among the Sleep”, 
som ble sluppet 29. mai 2014 fikk inn over 
200.000 dollar på sin månedslange kampanje. 
Men det var ikke sånn at dette var lett-tjente 
penger, skal vi tro Ole Andreas Jordet, daglig 
leder av Krillbite.

”Among the Sleep” er et førstepersonspill 
som plasserer spilleren i to-årings skikkelse. 
Godt etter leggetid. Omgivelsene er et 
vanlig hus, innredet av en to-årings livlige 
fantasi, der det er de mørke delene som har 
fått befolke huset. Enkelt fortalt er det en 
kamp mot monsterne under senga, og man 

løser utfordingene med de begrensningene, 
og fordelene, et lite barn har. Som konsept 
er dette ganske genialt og originalt, noe 
gjengen raskt fikk følelsen av selv også. 
 
Kreativ, utover det kreative
Bak dette konseptet finner vi altså Krillbite, 
som består av 11 engasjerte unge mennesker 
som i tre år har jobbet for å lande dette 
prosjektet. - Det er en veldig engasjert gruppe, 
og vi tror at noe av hemmeligheten til å holde 
engasjementet opp er at vi oppfordrer til å 
jobbe med egne ting, andre prosjekter og å 

være nysgjerrige, selv om vi holder på med et stort langsiktig prosjekt, 
forteller Jordet. Han mener det gjør folk mer sultne på å fullføre og at 
det bringer nye, friske tanker inn i hovedprosjektet. Men det koster 
å holde en så stor oraganisasjon i arbeid.

– Vi fikk 225.000 kr i støtte fra NFI allerede før eksamen i siste 
året på høyskolen, og kunne nesten ikke vente med å bli ferdig og 
komme i gang, forteller Jordet entusiastisk. De så for seg at de få 
måneder senere skulle være i stand til å presentere et fullt spillbart 
spill, men forstod raskt at prosessen kom til å bli vesentlig mye lengre. 
Etter å ha jobbet i to år, fått noe mer støtte fra Innovasjon Norge, så 
gjengen at det nok fortsatt var et år til med arbeid før spillet kunne 
lanseres, men pengesekken var tom. - NFI hadde hjulpet oss mye, og 
var entusiastiske rundt prosjektet, men måtte dessverre fortelle at de 
hadde gitt oss så mye som de hadde mulighet til å bidra med. Jordet 
og de andre så etter andre alternativer som investorer og banklån, 
men begge disse løsningene var urealistiske.

Lønn for strevet
Totalt sett fikk Krillbite, 1,6 millioner fra NFI og 400.000 fra 
Innovasjon Norge. Dette høres kanskje ut som mye penger, men 
når man fordeler det over to år på 11 personer forstår man at det ikke 
har vært et luksusliv å lage spille ved Mjøsa, enn så lenge. – Vi har 
kanskje hatt mulighet til å ta ut 4000-5000 kr i måneden, så de fleste 
har hatt andre jobber ved siden av, utdyper Ole Andreas.

– Vi fant ut at vil ville gjøre et forsøk med å samle inn penger fra spill 
entusiaster, og vårt valg falt på å bruke amerikanske kickstarter som 
kanal, får vi forklart. Kickstarter er en av flere crowdfundingnettsteder 

Her er teamet bak spillsatsingen til Krillbite.

som finnes, og de fleste har ganske like retningslinjer. Noe sider lar deg 
samle inn så mye du klarer for å finansiere ditt prosjekt, mens andre 
krever at du når det målet du har satt deg for å få utbetalt summen din. 
Kickstarter er et av disse, men det er også den største av de forskjellige 
crowdfundingorganisasjonene. For å benytte seg av kickstarter må man 
være registrert i USA, og gjengen fra Hamar hadde en kontakt de stolte 
på som stille sin konto til disposisjon. 

– Nå hadde det seg slik at vi allerede hadde laget et lite spill, ”The 
Plan” som har mellom 300.000 og 400.000 registrerte brukere, og vi så 
muligheten til å benytte oss av dette nettverket til å spre ordet om ”Among 

• Newly developed high-grade mic-preamps
• 24bit 96kHz
• 32 inputs (24 analog+8 digital)
• 24 outputs (16 analog + 8 digital)
• Word clock in & out 

GOOD SOUND 
STARTS ON THE STAGE!

www.rolandsystemsgroup.no

Ole Andreas Jordet, 
daglig leder av Krillbite.
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the Sleep”. Med dette som utgangspunkt tok 
de fatt på oppgaven å lage en solid kampanje.    
– Vi så ikke for oss at det skulle være for 
mye jobb, men det viste seg at research og 
forberedelser skulle kreve to måneders innsats 
fra to mennesker i tilnærmet fulltids stillinger. 
Jordet legger til at nøkkelen til suksessen ligger 
nettopp i hvor mye arbeid som legges ned  
i forkant.

Frir til publikum
– Det er viktig å være tydelige på hva  
produktet er og på hvem vi som står bak 
produktet er, forklarer han videre og 
understreker at det i slike kampanjer i all 
hovedsak er enkeltmennesker som gir av 
sine egne opptjente midler. – Derfor er det  
også viktig at vi fremstår som menneskelige 
og engasjert. De som bidrar får en viss følelse 
av eierskap på bakgrunn av sitt bidrag, noe 
som man må ta hensyn til når man utformer 
kampanjen. Tekstmateriale må kommunisere 
det man vil formidle og visuelle presentasjoner 
må fremstå både gjennomtenkte og så 
profesjonelle som mulig.

– Et annet viktig element ved 
folkefinansiering er hvilke type asset man 
skal tilby, forklarer Jordet. Asset er enklest  
forklart belønning for bidrag, og går under 

forskjellige betegnelser på de forskjellige 
nettstedene, men funksjonen er den samme. 
Hvordan man lagger opp asset, hvor mange 
og av hvilken type avhenger av typen  
prosjekt, men det er en vesentlig del av 
konsept og må ikke ignoreres. For Krillbite 
sin del var det naturlig at muligheten for å 
forhåndskjøpe spillet var en av assetene i den 
lavere delen av skalaen. – Full pris for spillet 
er 20 $, men de som bidro med 15 $ eller mer 
fikk spillet ved lansering, sier Jordet. Videre 
var det forskjellige typer av merchendise 
som skulle friste til høyere bidrag fra givere. 
– I denne prosessen er det viktig at man  
ikke setter opp assets som gjør at man går i 
tap, og det å produsere ting i et lite antall kan 
være en kostbar affære, forklarer han. Balansen 
mellom å ikke love for lite, men samtidig ikke 
love mer enn man kan holde er et regnestykke 
som må gå opp, og en viktig del av kampanjen.

Avhengig av hvilken crowdfundingside  
man bruker, må man også tenke på hvor mye 
penger man ber om. Kickstarter krever at  
man når sitt mål for at man skal få noe, og 
da må man sette seg et realistisk mål som er 
oppnåelig, men samtidig ikke for lavt til at man 
kan gjennomføre prosjektet. Hamargjengen 
satt grensen til 200.000 $.

Oppfølging er viktig
Når alt materialet er klart og lastet opp på 
nettsiden kan kampanjen lanseres. Men 
det er ikke bare å sette seg ned å vente på at 
pengene ruller inn. En typisk kampanje har 
en inntjeningskurve på starten og slutten av 
kampanjen, og derfor er det viktig at man 
holder den aktiv ved å oppdatere kampanje 
hver annen dag, samtidig som man finner 
måter å spre kampanjen på andre nettsider. 
Da handler det om å få medieomtale de 
rette stedene, der man treffer sin målgruppe. 
Man kan benytte seg av reddit og andre 
spredningskanaler på internett. Krillbite fikk 
blant annet en anerkjent gamer til å teste en 
betaversjon av spillet på sin youtube-kanal. 
Om man ser på kurven over bidrag til deres 
kampanje kan man se tydelig hopp i grafen  
der det har vært gjort fremstøt som har har  
fått oppmerksomhet.  Det er også viktig at man 
følger opp henvendelser til kampanjen på en 
ordentlig og seriøs måte. De som lurer på noe, 
eller har innspill må få ordentlige svar, uansett 
om det er av negativ eller positiv karakter.

– Med crowdfunding kan man glemme 
alt man har lært om markedsføring fra 
reklame folk, og bare være seg selv, og det er  
ganske befriende.

Da Krillbites kampanje var over hadde 

Ole Andreas Jordet i Krillbite understreker at folkefinansiering krever aktivt arbeid og dialog med investorene

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

de klart å samle inn 248.358 £ fra 8110 bidragsytere. Det  
tilsvarer et snitt på litt i overkant av 30 $ fra hver enkelt, og  
viser at de fleste som har bidratt har ligget i det lavere skjiktet. 
Heller ikke nå er jobben over for kampanjen, for etterarbeid 
med spørreundersøkelser, utsending av assets og oppfølging av 
bidragsytere er en like viktig del av jobben.

Corwdfunding er med andre ord på ingen måte gratis inntekt, 
men det kan være en effektiv måte å skape oppmerksomhet rundt 
et prosjekt, samtidig som man samler inn penger. Stikkorden er 
grundighet, god presentasjon og kunnskap om den gruppen du  
skal henvende deg til. Og ærlighet. 

https://www.kickstarter.com/
http://foend.no/
http://www.gofundme.com/?pc=cf2
https://fundrazr.com/
https://fundly.com/
https://rally.org/
https://fundanything.com/en
http://www.kiva.org/
https://www.indiegogo.com/
http://www.rockethub.com/
http://gogetfunding.com/

LISTE OVER CROWDFUNDINGSIDER:
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På forhånd var det mye hemmelighold, og det knyttet seg stor spenning til hva slags kamera Sony skulle  

presentere på sitt arrangement i London. Men kunne Sony å leve opp til forventningene de selv har skapt?

Tekst & foto: Åsmund Hasli

REPORTASJE  KAMERA

Lav dybdeskarphet for  
videojournalisten

K ameraet som ble lansert har altså 
fått navnet PMW-X70. Det føyer 
seg inn i rekken av Sonys XDCam-
serie, og er en litt mindre slektning 

av nylig lanserte PMW-X160 og PMW-X180. 
Det er i bunn og grunn det jeg pleier å kalle 
et “VJ-kamera”. Altså et kamera som lett kan 
bæres i hånden (det veier kun 1.4 kg), som 

er ment for å opereres av en person, og som 
typisk brukes av videojournalister eller et 
enmannsteam. Det kan brukes i full manuell 
modus slik man forventer av profesjonelle  
kameraer. Men det skiller seg ut ved at det  
har noen nye og revolusjonerende egenska-
per for kameraer i denne klassen. Men først  
litt om bakgrunnen. 

Jakten på større sensorer
-Vi har sett at mye av markedet har beveget 
mot større bildesensorer, sier Bill Drummond, 
Strategic Marketing Manager hos Sony. Helt 
siden Canon 5D Mark II gjorde det mulig 
å filme med fullformat speilreflekskamera, 
og derved skape en mer “cinematisk look” 
for en relativt billig penge, har det vært en 

økende trend å benytte seg av dette i musikkvideoer, kortfilmer og andre  
film- og tv-produksjoner. I dag finnes det knapt digitale fotoapparater 
(dSLR) på markedet som ikke har mulighet for å filme i tillegg til å ta 
stillsbilder. I begynnelsen av denne nye trenden var det nok mest innen 
fiksjon man benyttet seg av dSLR-kameraer, men denne estetikken har 
etterhvert også “smittet” over på dokumentar, reportasje og TV-produksjon. 
De som lager dokumentarer eller TV-programmer vil også ha muligheten 
til å legge for eksempel en bakgrunn ut av fokus, og å skape et bilde som 
er mer “avrundet” i kantene. Og de vil også ha den ekstra lysfølsomheten 
som følger med større bildesensorer. Altså, trenden mot større bilde- 
sensorer i forskjellige deler av film- og tv-produksjon har ført  
til en etterspørsel etter denne estetikken blant profesjonelle som normalt  
ikke har hatt tilgang på utstyr og ressurser til å kunne skape den.  
Det er blant annet her Sonys nye kamera kommer inn.

Uskarp bakgrunn også for videojournalisten
Sony PXW-X70 er nemlig et kamera som kombinerer noen av  
VJ-kameraets typiske bruksegenskaper (zoomlinse, innebygde  
ND-filtere, ergonomi, XLR-innganger, også videre)  med noen av 
de estetiske fordelene til et dSLR-kamera. Og det er på mange måter 
en slags hybrid mellom disse to typene kamera. “Hvis du vil ha noe  
som er mer cinematisk, men ikke vil ha ulempene ved å filme med et 
dSLR-kamera, får du her noe midt i mellom. Du får brukervennlig- 
heten og hastigheten til et VJ-kamera, samtidig som du får muligheten  
til å kunne legge for eksempel bakgrunner ute av fokus”, sier Alister 
Chapman, kameramannen som har prøvekjørt PXW-X70 for Sony. 

Det er bildesensoren som muliggjør dette. Den er en tomme stor og 

Alister Chapman tester PXW-X70 
under presentasjonen for pressen.

En journalist tester PXW-X70-kameraet.
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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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Vil du skrive i Monitor?
Vi trenger frilansskribenter som kjenner 

bransjen fra hele landet.

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

e-post: g.bergersen@gmail.com
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nyheter, dokumentar og eventfilming jobber.
Når det gjelder den framtidige muligheten for 4K er det vanskelig å 

bedømme hvor bra dette blir, i og med at man ikke har sett 4K-bildene 
som kameraet kan levere ennå. Derfor ville jeg ikke gått til innkjøp 
for denne funksjonen alene. Men det blir spennende å se hva det lille 
kameraet klarer å presse ut av bildekvalitet i 4K når oppgraderingen 
kommer innen første halvår av 2015. Selve kameraet blir lagt ut for 
salg i slutten av månedskiftet september/oktober.  

NB! Denne omtalen baserer seg på et førsteinntrykk, da 
artikkelforfatteren ikke har testet produktet på egen hånd ennå.  Eventet i 
Pinewood var et sponset arrangement av Sony Professional, dit de fraktet  
journalister fra hele Europa.

Mange hadde tatt turen til Sonys presentasjon på Pinewood.

har en oppløsning på 20 megapixel. Til sammenligning: Den er en 
anelse større enn filmplanet på Super 16mm film, den er større enn 
⅔”-sensorene som sitter i mange ENG-kameraer, og den er betraktelig 
større enn ⅓”-sensorene som sitter i mange andre konkurrerende  
VJ-kameraer. Men den er klart mindre enn Super 35-størrelse  
(24,9mm x 14mm). Her ligger det også et nyttig kompromiss: 
Bildebrikken er stor nok til at man kan legge bakgrunnen uskarp, men 
likevel ikke så stor at man får alvorlige problemer med å skru fokus, slik 
man ofte ser der fullformat dSLR-kameraer er brukt. “Du kan arbeide 
med farten til et tradisjonelt videokamera, samtidig som du kan få  
lavere dybdeskarphet”, sier Chapman. 

Workflow for TV
I motsetning til dSLR-kameraer er dette kameraet også tilrettelagt 
for workflow innen TV. Det har vanlige standardtilkoblinger som 
3G-SDI og HDMI. Når man filmer i XAVC-modus benytter 
kameraet MXF-filformat og komprimerer HD-signalet med en 
MPEG-4 AVC/H.264-kodek. Bildesampling er 4:2:2 10-bit “long-
gop kompresjon” ved 50, 35 eller 25 Mb per sekund. Det er tydelig 
at Sony har siktet seg inn mot TV-produksjonsmiljøet ved å lage et 
kamera som lett kan gli inn i allerede eksisterende workflow. Sony 
har også bygget inn ny funksjonalitet som skal gjøre det enkelt å 
monitorere innhold. En egen app er utviklet for å se på innhold eller 

styre kameraet trådløst via nettbrett eller smarttelefon. Det som kreves 
er at alle enhetene er koblet opp mot det samme trådløse nettverket.

Mulighet for 4K senere
PMW-X70 har mulighet for å oppgraderes til 4K. Slik kameraet slippes 
denne høsten, er det et HD-kamera.  Oppgraderingen som muliggjør 
4K, skal være klar innen midten av 2015. Dette er imidlertid en kostnad 
som forbruker må ta, og kommer altså i tillegg til prisen man allerede har 
betalt for selve kameraet. 

Lykkes Sony?
For videojournalister og for dokumentarister som trenger et lite og lett 
kamera til å håndtere alene, kan nok dette kameraet være et godt alternativ. 
Også med tanke på pris vil nok dette være et konkurransedyktig verktøy. 
Det ble i alle fall antydet fra Sonys side at dette blir et produkt i den nedre 
delen av prisskalaen, selv om prisen ikke er offentliggjort ennå. Jeg tviler 
derimot på om særlig mange vil bruke det til lavbudsjettsprosjekter innen 
kortfilm, musikkvideoer eller andre steder der man stiller høyere krav 
til bildekvalitet og estetikk. Til det blir kompromissene for mange med 
tanke på at man for eksempel ikke har mulighet for utskiftbar optikk. 
Dessuten - bildebrikken er riktignok stor, men mange vil nok foretrekke 
å gå hele veien til en enda større sensor i fiksjonssammenheng. Jeg tror 
derfor kameraet egner seg best for en “run and gun-stil” slik mange innen 

Sonys nye kamera, PMW-X70.

Sensor:
• 1.0 type Exmor® R CMOS Sensor
• 20 Megapixel
• 14,2 effektive megapixel

Optikk:
• Carl Zeiss Vario Sonnar T*
• 12x optical zoom
• 24x Clear Image Zoom
• 48x with digital extender

Opptaksformat:
• XAVC, AVCHD, DV
• MPEG-4 AVC/H.264 CODEC 

(XAVC)
• Full HD 4:2:2 10-bit with high-

efficiency Long-GOP (XAVC)
• 50 Mbps, 35 Mbps eller 25 Mbps

Vekt:
• 1,4 kg

Tilkoblinger:
• 3G-SDI
• HDMI
• XLR x 2

Opptaksmedium:
• SD-kort
• Doble card slots
• Mulighet for samtidig  

opptak på to kort

ND-filter:
• Innebygd
• 3 forskjellige styrker

Wifi:
• Innebygd wifi-kontroll  

for monitorering og  
fjernstyring av kamera
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Alle vet hva  ”stereo” er for noe. Lydteknologien har vært på markedet siden 60-tallet. Før dette het det 

grammofon, i starten var dette en traktformet monofonisk høytaler som forsterket vibrasjonene fra nålen 

som fulgte steinkake platenes raspete spor. Siden kom lytterøret og deretter transistoren som på elektronisk 

måte fikk ut lyden i en høytaler. Men fortsatt i mono. Etter det kom teknikken med to lydsignaler fra platen, 

høyre og venstre, gjenom nålen og transistoren, ut til to høytalere og nå ble det stereo! Derfor tenker mange 

på en grammofon når de hører ordet stereo. Men hva er egentlig stereolyd og hvordan fanger man opp det 

med  en mikrofon? Her i den tredje delen av artikelserien om mikrofoner  finner  vi fakta om stereoteknikk.

Tekst & illustrasjoner: Björn Asplind 

ARTIKELSERIE   MIKROFONER

ekte stereoinnspilling til sine miksinger for å 
skape et dypere og rikere lydbilde.

Stereolytting i høytalare
Hørselens persepsjon når det gjelder å lokali-
sere en lydrettning er ikke like bra når vi lytter 
via høytalere i stereo. Panoreringsrattee på en 
mikser er ofte stegløse slik at det går ann  å 
stille inn mange posisjoner mellom høyre og 
venstre. Men ved 60 graders lyttevinkel regner 
man med at de fleste menneker bare kan skille 
ut syv lytterettninger. Det finnes dog forskning 
som påviser at det går ann å øve opp vår evne 
til å orientere oss opp til hele ni lyd-rettninger 
så lenge det handler om diskant og mellom-
register.

Grunnregelen for en god stereolytting er å 
forsøke få symmetri mellom høyre og venstre 
side i lytterommet. Høytalerne bør altså plas-
seres slik at de skaper en likesidig triangel i 
forhold til din lyttepossisjon. Hver vinkel i 
triangelen blir da på 60 grader. Du kan anven-
de et snøre for å få riktig avstand og markere 
dine lytteposisjoner. Det er viktig at monito-
rene har matchene nivåer. Hvis du kan låne en 
dB-meter, kan du stille inn det slik at høyre og 
venstre kanal spiller eksakt like sterkt. Du kan 
da med fordel bruke klar støy som lydkilde. 

Stereolytting i hodetelefoner
Stereobilde skiller seg, avhengig av om du  
lytter i hodetelefoner eller høyttalere.  Ved  lyt-
ting i hodetelefoner får du et separert høyre og 
venstre lyd. Med dette mener jeg at høyre øre 
lytter bare på høyre hodetelefon og så videre. 
Ved lytting i høytalere så lytter høyre øre mest 
på høyre høytalere mens den venstre høytale-
ren spiller for det høyre øret også. Dette kalles 
overhøring mellom høyre og venstre høytaler.

Dette betyr at forskjellen i tid og lydstyrke 
trenger å være mye større ved lytting i høyta-
lare enn i hodetelefoner. Dette kan innebære 
at et stereobildet som uppfattes som bra i et 
par høytalere, oppleves som for bredt i et par 
hodetelefoner. Omvendt blir en bra hodetele-
fon mix veldig smal i høytalere. Dette betyr at 
du må kontrollytte stereobredden i både høy-
talere og hodetelefoner, så deretter bestemme 
hvordan du vill ha det.

Ulike stereotekniker
Når det gjelder opptak av stereolyd kan man 
velge mellom seks ulike grunnmetoder. Man 
kan i tillegg få fram ytterligere metoder gjen-
om ulike kombinasjoner av disse. Disse seks 
metodene kan så inndeles utfra sine funk-
sjonsprinsipp som kan være f.eks tidsskil-
let stereo og intensitetsskilt stereo eller en 

kombinasjon av disse. En faktor som påvirker  
stereobredden er åpningsvinkelene, større 
vinkel betyr større bredde. Stereobredden 
påvirkes  av mikrofonkapslenes opptaksom-
råde, jo bredere mikrofonkarakteristik desto 
smalere blir stereobredden.

En vanlig oppfattning er at stereoteknikk 
bare brukes sammen med klassisk musikk. 
Men teknikkene kan med fordel bruks i mange 
”vanlige” studiosammenhenger. Samplinger 
og synthlyd kan med fordel kjøres ut via et 
par bra monitorer plassert i studio som der-
etter mikkes opp. Gjenom å blande direkt- 
lyden med studioets akustikk berikes lyd-
bildet klangmessig. 

A/B-stereo
Ved A/B-stereo stiller man to mikrofoner 
langt i fra hverandre, i “punkt A og punkt B.” 
A/B-innstilling gir bra posisjonsinformasjon. 
Her trenger man ingen spesialmikrofoner, 
men karakteristikk på mikrofonene bør ha 
kule eller nyrekarakteristikk. Når avstanden 
mellom mikrofonen og lydkilden er stor, så 
er valget ofte kulekarakteristikk. Grunnen er 
at disse mikrofonene kan fange inn lave frek-
venser fra lydkilden uansett avstand. De to 
mikrofonene må være av samme fabrikat og 
modell. Helst skal det være mikrofoner som 
er et så kalt matchet par. 

For å få full bredde må mikrofonene plas-
seres med minst en meters avstand fra hver-
andre. Teoretisk finnse det ingen øvere grense 
men praktisk sett finnes det en grense på rundt 
cirka 3 meter. Jo nærmere man kommer inn på 
lydfeltet desto mer får man holde mikrofonpa-
ret sammen, jo lengere i fra desto mer kan man 
ødelegge for mikrofonparet. A/B-stereo gir 
en bred stereo med stort dybde og en fin  
gjengivelse av etterklangen. Teknikken er 
egnet for musikk, atmosfære samt diffus lyd. 
Ulempene med denne teknikken er at den 

Mikrofoner – del 3

Stereo – mye mer enn bare 
to høytalere

Takket være at vi har to ører kan vi oppfatte 
en lydrettning. Våre ører og vår hjerne kan 
bestemme rettningen på lyden gjenom tids-
forskjellen, lydtrykket, frekvensspektre og 
ytterørets utforming. Lyden fra siden når det 
ene øret før det andre, og de små tidsforskyv-
ningene oppfattes av hjernen. Lydstyrken blir 
større  detsto  nærmere lyden øret er sammen-
lignet med det øret som er lengst vekk. Dette 
kalles binaturell hørsel.

Binaturell hørsel
Det har vist seg at det øret som befinner seg 
lengst bort fra lydkilden ikke hører høyere 
frekvenser (over 9 kHz) like godt som det nær-
mest øret. Derimot merker man knapt noen 
skille i hele tatt blant de lavere frekvensene 
(under 300 Hz). Ørets og hodets form fung-
erer som dempende filter for visse frekvenser i 
lydens spektrum. Ytterørets utforming hjelper 
oss med å bestemme rettning.

For lave frekvenser, lavere enn ca 3 kHz, 
utnyttes den faseforskyvningen som oppstår 
på grunn av ulik ankomsttider til respektive 
ører. For høyere frekvenser utnyttes forskjel-

Hva er stereo?
For å kunne gjengi en lydkilde naturlig både 
dybde og sideleie må man spille inn lyden 
med to mikrofoner (eller en stereomikrofon) 
på to kanaler og gjengi lyden i hver sin høy-
taler. Man utnytter da vår binaturale hørsel 
som skaper et lydbilde av romslig utstrukket 
karakter mellom høytalerne.

Panorering innebærer at lyden fordeles 
mellom høyre og venstre kanal. Uannsett 
hvor lyden kommer  fra  gjenngies den i spen-
net mellom to høyttalere.  Balansen i signal-
styrken mellom de to kanalene skaper stere-
oppplevelsen. Blir nivået større enn 20dB i ene 
høytaleren kommer det til å oppfattes som om 
lyden kun kommer fra en høytaler. Er nivå-
forskjellen mindre enn 20 dB kommer det til 
å  oppfattes som en lyd som kommer mellom 
den ene høytaleren og midten.

Panorert mono
Det vi vanligvis håndterer i modern lydtek-
nikk er panorert mono, det vil si at vi spiller 
inn en lyd i mono og plasserer den inn i et 
stereolydbildet. Ved hjelp av moderne elek-
tronikk kan vi simulere en stereofonisk lytte-
opplevelse. Denne metoden savner dog den 
informasjonen i dybde og sideleie fra rommet, 
som en ekte stereoinnspilling gjengir. Dybde-
virkningen i lydbildet uteblir. Lyden fordeler 
seg i sideleie, men all lyd virker som å være 
orientert på en og samme linje. Det er vanske-
lig å kunne gjenskape dybde, ved å legge på 
etterklang osv. Dette skyldes at en lyd sin klang 
låter ulikt avhengig av avstanden. Det er mang-
len på  romreflekser som bidrar til en klangfor-
skjell. Det er derfor ikke tilfeldig at mange av 
de mest etablerte teknikerne i verden tilfører 

lene i lydens intensitet, fase kan ikke utnyttes 
her da de forskjellene som oppstår er for korte 
for å kunne merkes og måles av nerveceller. 
Derimot absorberer hodet høye frekvenser og 
skygger derved ett av ørenene. Dette gjør at 
lydtrykket ved det ene øret minsker. 

En intressant moment er at lokaliseringsef-
fekten er som dårligst ved ca 3 kHz, Mange 
spekulerer i at dette skyldes at de to systemene 
er på det mest ineffektive ved denne frekven-
sen. En viktig del av avstandsbedømningen er 
at den ofte er relativ, det er for eksempel lettere 
å avgjøre hvilke av to lydkilder som er nær-
mest sammenlignet med å avgjøre avstanden 
til lydkildene.

Hva er mono?
En lyd som spilles inn med en vanlig mo-
nomikrofon kommer til å oppfattes som en 
punktform i et lydbilde. Denne lyden gir ikke 
i seg selv noen informasjon om lydens plase-
ring i siderettning. Sender man samme lyden 
til to høytalere kommer det til å gjengies likt 
mellom høyttalerne. Hvis lydbildet virker 
som  det lener seg til en side, når du sitter ved 

din lytteposisjon mellom de to høytalerne er  
grunnen ofte:
•    at du ikke har plassert deg eksakt på samme   
avstand mellom høytalerne 
• høytalerne gjengir ikke lyden med  
samme lydstyrke
• en høytaler er plassert høyere enn  
den andre 

Rettninger. Panorert mono.

Alan Blumlein A/B-variant.
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ikke er like distinkt sammenlignet med andre 
stereoopptak.  Gjør man dette feil kan det også 
oppstå fasefeil.

Alan Blumlein A/B-varianten
En måte å forbedre separasjonen mellom kana-
lene ved mindre avstander mellom mikrofone-
ne er å stille inn en dempende skive mellom 
mikrofonene. Dette er en teknikk som Alan 
Blumlein oppdaget. Denne teknikken mins-
ker også problemet med kamfiltereffekten (fa-
sefeil). Jeg  vil anbefalle å eksperimentere med 
ulikt materiell på skiven, og ulike avstand- 
er mellom mikrofonene. 

X/Y-stereo
”Coincident pair” er når mikrofonene som 
tar opp lyd er plassert på samme plass men 
rettet mot forskjellige rettninger. Dette kalles 
X/Y-konfigurasjon. Praktisk betyr “sammen-
fallende” at mikrofonkapslene må plassere 
nære og noe over hverandre. I dette oppset-
tet får vi stereoinformasjonen utelukkende 
fra nivåskillene mellom mikrofonsignalene. 
Nærheten mellom kapslene innebærer at det 
ikke finnes noen tidsforskjell mellom lyden i 
mikrofon A og mikrofon B. Åpningsvinkelen 
kan variere fra full bredde ved 135 grader, til 
2/3 bredde ved 90 grader og halv bredde ved 
60 grader. Det vanligste oppsettet er å vinkle 
et par kardioidmikrofoner slik at det er 90 
grader mellom membranen. Hvis de rettete 
mikrofonene gjengir lave frekvenser dårligere 

på avstand og det kan resultere i en brist på 
energi i klangen. Vær også opptatt av at mikro-
fonene ikke berører  hverandre, da dette kan 
føre til mekanisk feillyd. Denne teknikken gir 
bra monokompatibilitet og en stabil rettnings- 
identifikasjon men gir et noe svakere inntrykk 
av akustikken sammenlignet med en A/B-
innspilling. 

M/S-stereo
M/S-stereo står for midt/side med en M = 
midtsignal i mono, og et S= sidesignal (mot-
fasesignal). Den fremste mikrofonen (M) 
tar opp midtsignalet og en tverrstilt tilkoblet 
mikrofon (S) fanger  inn sidesignalene. Disse 
kan senere skape stereo hvis man lar M- og 
S-signalene passere en matrise. Den vanligste 
måten å produsere M/S-stereo på er å bruke 
en kardioidmikrofon som M-kapsel, med den 
får man den beste oppløsningen i stereobildet.

X/Y-stereo tilhører kategorien koincidens-
stereo noe som betyr at den bygger på inten-
sitetsskiller mellom høyre og venstre kanal. 
Gjenom å variere styrken på S-signalet ved 
miksingen får man ulik bredde på stereobildet. 
Slår man i sammen venstre og høyre kanal får 
man ut det rene M-signalen, noe som gir full 
mono-kompatibilitet. 

For å kunne utføre M/S-stereo kreves 
ekstra studioutstyr samt at du bearbeider sig-
nalene. Du må ha tilgang til tre lydkanaler og 
muligheten til å fasevende signalet. 

Fremgangsmåten er følgende:
Ta inn sidesignalet (mikrofon S) på kanal 1 

og legg midtsignalet (mikrofon M) på kanal 2. 
Patche så slik at du får inn S-signalet på 

ytterligere en kanal (kanal 3), f.eks gjenom 
parallellkobling i patchen, eller insert-send 
fra kanal 1. Kanal 3 skal siden fasevendes på 
mikseren eller via en fasevendt patchkabel.

Panorera deretter ut sidekanal 1 til venstre 
respektivt 3 til høyre og 2 i midten, nå kan du 
mikse kanalene 1, 2 samt 3 til ønsket stereo-
bredde.

Dette prinsippet kan du også ta i bruk til ett 
musikprogram. 

Blumlein-stereo
Metoden bygger på at to mikrofoner med åtte 
tall karakteristikk plasseres i et kryss. Opp-
stillingen ligner X/Y, men man får også med 
lyd som kommer bak fra. I følge Blumleins 
stereoteori skal det være 90 grader mellom 
mikrofonkapslene noe som gir et meget bra 
stereobilde. Man kan minske stereobredden 
gjenom å minske åpningsvinkelen mellom 
mikrofonene. Metoden gir en stor klangrik-
dom, men små bevegelser  fram for mikrofo-

nen gir stort utslag vid lyttingen. Sammen-
ligner man opptak som er gjort med A/B-, 
X/Y-, samt Blumlein-stereo oppdager man at 
det er større soundmessig likhet mellom A/B-  
og Blumelein enn det er mellom X/Y  
og Blumeline.

Near coincident pair, er når mikrofonene 
som tar opp lyd er plassert på nesten sam-
me plass. Membranen er plassert tett men  
litt nærmere hverandre (cirka 15-25 mm  
i fra hverandre) og vinkelen mellom mem-
branen bruker å være noe større (opp mot 
140 grader). 

Mange europeiske statlige radiostasjoner 
har utviklet sin egen stereoteknikk, noe som 
har gitt grunnlag for ulike prinsiper for mik-
rofonplassering. De er i mange tilfeller en 
kombinasjon av A/B- og X/Y-plasseringene. 
Disse plasseringene har blitt kalt opp etter sine 
oppdagere/brukere: ORTF (Office de la Ra-
dio et de la Télévision Française), DIN (Deut-
sche Industrie Norm) og  NOS (Nederlandse  
Omroep Stichting)

ORTF 
ORTF er en mellomting mellom A/B og 
X/Y, og er en vanlig mikrofonplassering for 
stereo. To mikrofoner sitter montert i 110 
graders vinkel og med 17 centimeters mel-
lomrom. Tanken er å etterligne ørenes plas-
sering på hodet. Stereobildet blir litt bredere 
enn med X/Y men får samtidig litt dårligere  
monokompatibilitet. 

DIN Stereo 
DIN-stereo krever to kardioidmikrofoner 
som peker fra hverandre, har en vinkel på 90° 
mellom mikrofonene og der mikrofonkaps-
lene er plassert 20 cm fra hverandre. Metoden 
produserer en blanding av intensitetsstereo 
og tidsforskyvningsstereo. På grunn av at 
mikrofonkapslene peker bort fra hverandre, 
kommer den venstre mikrofonen til å gjengi 

venstre informasjon tidligere og sterkere enn 
den høyre mikrofonen og vice versa. DIN-
stereoteknik passer best ved kortere avstan-
der, for eksempel når du skal skape stereo på 
et instrument.

NOS 
NOS-stereoteknikk anvender to kardioid-
mikrofoner plassert 30 cm fra hverandre og 
vinkles 90° fra hverander for å skape et stereo-
bilde, noe som innebærer en kombinasjon av 
forskjell i nivå og  forskjell i tid. Når du gjør 
en overhead-innspilling av et trommesett, kan 
det hende du vil skape et bredere lydbilde. I 
dette tilfellet er  NOS-oppsettet en bra løsning 
og kan oppnås gjenom helt enkelt å plassere 
mikrofonene ca 50 cm over cymbalene.

Kunsthodestereo
En metode som er ganske uvanlig, men som  
mer etterligner ørene er kunsthodestereo (kal-
les binaural på engelsk). Mikrofonene sitter 
montert inne i ørene på et dukkehodet i na-
turlig størrelse. Når en slik innspilling lyttes 
til i hodetelefoner gir det en ekstremt virklig 
lydopplevelse. Lytter man i høytalere blir ef-
fekten derimot et ganske ordinær stereobild.

Lurt å tenke på når du tester ulike 
stereoteknikker 
Ved lydinnspillinger bør man fundere over 
hvilket klangideal man strever etter: en eksakt 
kopi av romklangen i innspillingsrommet eller 
en klang som ikke nødvendigvis er en kopi av 
virkeligheten men som leder til en musikalsk 
opplevelse. Hvordan påvirker innspillings-
metoden den lydmessige kommunikasjo-
nen? Forandres det lydmessige attribut når 
mikrofonteknikken har blitt forandret? Det 
kan være bra å gjøre en analyse ut fra både 
lydtekniske utfordringer, og lyddesignen du 
ønsker å oppnå.

Lydteknisk synvinkel:
• Avstand til ensemblen
• Forholdet direkte-reflektert lyd
• Oppfattning av innspillingslokalene
• Innspillnings dybden
• Lokalisering av instrument
• Høye frekvenser
• Mellomregister
• Lave frekvenser
• Stereobredde

Kreativ design synvinkel:
• Nærværkjensle

• Virkelighetstro instrumentlyd
• Separasjon mellom vokalene/Polyfon 
   oppfattbarhet og taletydlighet
• Kvalitet og tekniske prestasjon
• Lydmessig samspill
• Dynamik i lydopptaket
• Lydmessig intressant

I visse lokaler kommer du til å behøve 
ett høyt bomstativ som er minst fire meter 
og en stereoskinne. Tenk på at akustisk lyd 
ikke skal være for “nære” mikrofonene. Lytt 
deg fram til en bra plassering. Bruk et par 
bra lukkete hodetelefoner, så du kan høre 
hvordan det høres ut. Flytt deretter mikro-
fonstativet fram og tilbake, samt opp og ned 
til du synes det låter bra. 

Det finnes altså flere måter å skape virke-
lig stereo på. Panorert mono kan fungere for 
enkelte, men ingen ting blir bedre enn ekte 
stereopptak. Alan Blumlein gjorde allerede i 
1934 en ekte stereoinnspilling med London 
Symphony Orchestra. Til tross for datidens 
dårlige redskap kunne han med sin mikrofo-
noppstillning og teknikk skape en innspilling 
som i klang og romfølese står seg ennå idag. 
Har du ikke prøvd dette selv fra før av. har du 
en givende lydteknisk oppdatering å gå inn i. 

M/S-stereo. Kunsthodestereo.

Sett av datoene onsdag 25. fe-

bruar til fredag 27.februar 2015, 

da vil LLB-messen holde hus i  

Telenor Arena på Fornebu i Bærum.

O le Herman Larsen som er leder 
i LLB foreningen forteller at de 
valgte Telenor Arena, fordi de 
her kunne velge å få det til på en 

dato som passet hele bransjen.  Han er overbe-
vist om at nye lokaler i Telenor Arena vil bli et 
tilskudd til arrangementet.   Telenor Arena gir 
muligheter til større standsarealer og vi kan nå 
også planlegge en rekke praktiske kurs og fo-

redrag samtidig med messen forteller Larsen.  
Han påpeker at man prøvde å få en LLB messe 
opp og stå i februar 2014, men at dette ikke ble 
mulig på grunn av kollisjon med internasjo-
nale messer.    Nå løfter LLB foreningen blikket 
og en samlet generalforsamling har tidligere i 
sommer gått for en ny, bedre og større messe 
i 2015.    Nå begynner arbeidet med å sette 
igang konferanseprogram og framdriftsplan. 

Dette er hva LLB håper å få til også i Telenor Arena i 2015.

NY LLB-MESSE I 2015
Ole Herman Larsen.

LLB-foreningen har 32 medlemmer, alle er 
leverandører innen lyd, lys og bildeutstyr 
for det profesjonelle brukermarkedet. 

I 2012 var det ca 40 utstillere fra små og 
store firmaer, og ca 3000 besøkende.  

Ønsker du å vite mer om LLB2015:   
Se www.llb.no eller kontakt sekretariatet 
telefon: 22 42 76 60 
e-post: post@llb.no  
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AKTUELT BRANSJENYTT

Nye hatter i Rubicon
Gard Mortensen blir utviklingssjef i utviklingssjef i Rubicon TV og 
får dermed et nytt bord å dekke etter at han de siste årene har jobbet 
som produsent på «Masterchef» på TV3 med Eyvind Hellstrøm som 
hoveddommer.  Det er dermed et internt opprykk som finner sted i tv-
produksjonsselskapet som eies av det internasjonale mediekonsernet 
Fox og tv-produksjonsselskapet Shine.

Kristian Westgaard, som tidligere jobbet som utviklingssjef, slutter 
i stillingen for å bruke mer tid på å produsere tv i Rubicon. Den nye 
utviklingssjefen har bred erfaring fra det norske produksjonsmiljøet 
med mange store produksjoner bak seg. Han var produsent i Monster 
før han startet i Rubicon for snart to år siden, og har blant annet stått 
bak suksessen ”Hellstrøm rydder opp hjemme”.

Pandora Film er et uavhengig produksjonsselskap som produserer 
TV serier, enkeltstående dokumentarer, oppdrags- og reklamefilmer. 
De står bak flere kjent TV-serier som ”Tid for hjem” og ”Akvariet” 
samt produserer dokumentarer for både TV 2 og NRK.

– Gode og funksjonelle kamera har alltid vært en høy priori-
tet hos Pandora. Det å sikre gode bilder, gode arbeidsforhold for  
fotografen og ikke minst en god arbeidsflyt i produksjonen er kritisk 
når man jobber med TV produksjon» sier Skogheim. Ett storsensor  
kamera med ALEXA sin bildekvalitet i en kamerakropp med god ergo- 
nomi som er designet for å opereres av en person.  Pandora har valgt  
Premium utgaven av AMIRA kamera som gir de blant annet 2K opptak  
i ProRes 444, import av egendefinerte 3D LUT og  opptil 200fps.  
– Vi produserer en del reklamefilm og det er helt klart at kamera 
kommer til å blir brukt her og. Det at vi valgte Premium utgaven gir 
oss tilgang til en del ekstra funksjonalitet som gjør dette til et svært 
fleksibelt kamera, sier Anders.

Et storformat kamera med opptil 2K opptak krever godt (og tungt) 
glass og her har Pandora valgt en 19-90mm linse i den populære  
Fujinon Cabrio serien.  – Det er ingen andre kamera i denne klassen 
som balanserer så bra på skulderen med slik tung optikk uten en stor 
rigg rundt sier Pandora-fotograf Anders Hereid.

Første ARRI AMIRA  i Norge
Canon, verdensledende innen 
bildeløsninger, kunngjør i dag  
etableringen av en nordisk  
organisasjon – Canon Consumer  
Imaging Nordic – for bilde- 
produkter i forbrukersegmentet,  
som skal gjøre Canon bedre rustet 
til å ivareta de endrede behovene 
til selskapets nordiske kunder.  
Canon Consumer Imaging Nordic, 
som dekker salg og markedsføring 
av digitale kompaktkameraer,  
speilreflekskameraer, videokamera- 

er, videoovervåkingskameraer og blekkskrivere i de nordiske 
landene, skal administreres av en nordisk ledergruppe og ha ansatte 
fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Denne strukturen bevarer 
det lokale kundefokuset samtidig som man nyter godt av synergi-
effekter innen salg og markedsføring i Norden.

Etableringen er et resultat av at stadig flere kunder jobber på nord-
isk nivå, og målet er å tilpasse Canons tilbud kundenes behov på en 
mer effektiv måte. Også sluttbrukernes behov og kamerabruk er i 
endring, og Canon ønsker å være i forkant av utviklingen, og denne 
organisasjonsendringen er et steg i denne retningen.

Mange kanalpartnere befinner seg i Norden, og gjennomføring-
en av en sterkere administrasjonsstrategi krever en samlet nordisk 
organisasjon. Når det gjelder aktiviteter som er rettet direkte mot 
sluttbrukerne, vil et nordisk samarbeid optimalisere utforming  
og gjennomføring.

– Samtidig som vi etablerer en nordisk struktur som skal imøte-
komme behovene til de av våre større kunder som allerede jobber 
på et nordisk nivå, er det også svært viktig for Canon å beholde den 
lokale tilstedeværelsen i forbrukersegmentet i alle de fire nordiske 
landene. Det gjør oss fleksible i hvert av markedene, samtidig som vi 
bevarer den omfattende lokale markedsekspertisen som kreves for 
å kunne reagere raskt på endringer i markedet, sier Nordic Business 
Director, Jens Belner.

Med endringer i det tradisjonelle markedet har Canon økt fokus på 
nye forretningsområder, for eksempel videokameraer til overvåking,  
som er et markedssegment i vekst. Det forventes at det globale  
markedet for nettverksbasert videoovervåking vil vokse med 20  
prosent årlig, til 13 milliarder dollar i 2017 Canon Consumer  
Imaging Nordic vil også se nærmere på denne forretningsmuligheten  
og organisasjonen vil leie inn erfarne NVS-eksperter i alle de fire 
landene.  Et annet utviklingsområde er hele «økosystemet for bil-
der», der Canon nylig lanserte «irista» –en avansert, nettskybasert 
plattform for bildehåndtering som lar brukerne oppbevare, se på 
og administrere bildesamlingene sine på en helt ny måte.  Canon  
Consumer Imaging Nordic vil samarbeide på tvers av landegrensene 
på disse områdene.  Canon Consumer Imaging Nordic vil dekke 7 
land: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Litauen.

Canon omorganiserer Fra NRK til MTG
Sjur Molven slutter som redaksjonssjef 
i NRK Sport og starter i ny jobb som  
redaksjonssjef i MTG Sport  til høsten.  
Molven skal være med på å være med  
og bidra til å videreutvikle sendingene 
og produktene innen MTGs sports- 
portefølje, som blant annet består av  
UEFA Champions League, Formel 1,  

NHL, NFL og internasjonal boksing. Innholdet vises på Viasats  
premium sportskanaler og på Viaplay, samt at utvalgte rettigheter 
vises på reklamefinansierte Viasat 4.

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

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

Forfatter Niels Christian Geelmuyden har inngått en avtale  
med Skagerak Film AS om å produsere en dokumentarfilm 
på basis av boken ”Sannheten på bordet” som kom ut i fjor  
høst. Femte opplag er nå i salg. I boken blir matindustriens  
metoder og råvarenes virkelige innhold blottlagt. Særlig fokuserer  
Geelmuyden på at myndighetene har mangedoblet grense- 
verdiene for bruken av flere giftstoffer i maten vår.

– Jeg håper at en visualisering av moderne matproduksjon vil nå 
ut til et bredere publikum enn  boken ved samme navn, og gjøre 
flere forbrukere bevisste på sammenhengen mellom helse og  kost-
hold. Hensikten må være å synliggjøre de sammenhenger som mat- 
produsenter og myndighetsorganer i uskjønn forening holder  
skjult for folket, uttaler Geelmuyden.

Skagerak Film AS har mottatt utviklingsstøtte fra Viken  
Filmsenter og de ønsker å starte opptakene nå i høst.  
Geelmuyden skal selv være protagonist i fortellingen, og fungere  
som intervjuer og forteller. Prosjektleder for filmutviklingen vil 
være produsent og regissør Ola L. Walberg, sammen med fotograf 
Nils Petter Lotherington skal han dokumentere det du ikke vet  
om maten din. – Jeg ser helt klart en del utfordringer i å visuali-
sere både matprodusenters og Mattilsynets holdninger til hva  
som tillates å putte i maten vår. Bruken av giftstoffer i  
matproduksjonen vår er nå alarmerende høy. Nordmenn er  
dessverre blant de giftigste i verden, sier Walberg som  understreker  
at dette ikke er en film om økologisk mat, men om farene  
giftstoffer i mat kan øre til for deg som forbruker.

”Sannheten på bordet”

Jens Belner,  Nordic Business Director 
for Canon Nordic

VGTV har oppbemannet og ansatt et større fast team.  
Ronny Fureviker ansatt som teknisk produsent i VGTV. Han har  

de siste 6 årene jobbet for VGTV som VGTVs faste lydtekniker.  
Andreas Røen Pettersen er ansatt som teknisk produsent i VGTV. 

Han kommer nå fra NRK Super hvor han har vært redaksjons- 
assistent. Han har en bachelor i fjernsynsproduksjon og flerkamera-
regi fra Høgskolen i Lillehammer.

Jostein Fjeldskår er ansatt som teknisk produsent i VGTV. Han 
kommer fra frilanstilværelse som bildeprodusent for TV2 Sporten, 
OB-team og Mediatec Broadcast. Han har også jobbet for NRK med 
nyheter og sport og vært innom P4 som tekniker. Han har en master i 
fjernsynsproduksjon og flerkameraregi fra Høgskolen i Lillehammer.

Charlotte Haug er blitt ansatt som teknisk produsent i VGTV.  
Hun kommer fra jobb som producer i NRK Nyheter hvor hun har 
vært de siste 3 årene. Hun har en master i fjernsynsproduksjon og 
flerkameraregi fra Høgskolen i Lillehammer

VGTV ansetter

Programdirektør i TV3
Ny MTG TV-sjef i Norge, Morten  
Micalsen, har funnet sin program- 
direktør. Andreas Bakka Hjertø kommer 
fra stillingen som daglig leder i Rakett, 
tidligere Limelight Film og TV. Han  
inngår i den nye ledelsen, som i tillegg be-
står av kommersiell direktør Bjørn Erik 
Broady Aasebø og digitaldirektør Jørn 

Korbi. Rakett er en del av Nice Entertainment Group, som ble kjøpt 
opp av MTG i fjor. Jobbskiftet blir dermed et internt opprykk for Bakka 
Hjertø.  Sammen med programavdelingen i MTG TV skal han jobbe  
tett og godt med produksjonsmiljøet i Norge for å skape sterke  
konsepter for MTG i årene framover, sier Morten Micalsen i  
en pressemelding. 

– Det er viktig at vi har tre sterke kommersielle mediehus i Norge, 
som med konstruktiv konkurranse kan konkurrere om seernes og 
annonsørenes gunst. Dette er en jobb jeg gleder meg til å ta fatt på, 
sier ny programdirektør i MTG TV, Andreas Bakka Hjertø.
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

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

Navn: Deluxefilm 
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

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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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REPORTASJE  TEKST & FOTO:  Geir Bergersen / Øyvind Skogrand

Skal modernisere TV-produksjonen: 

TV 2 søker hjelp fra norske gründere

E gmont-eide TV 2 skal i gang med en omfattende effektivise-
ring av sin TV-produksjon, ogetter en omfattende utvelgelses- 
prosess har de nå valgt å signere en avtale med norskeide 
Mediateket. Avtalen inkluderer både vanlig TV-produksjon 

i TV 2selleve TV-kanalerog on-demand-innhold på TV 2 Sumo.
– Mediateket har en helt unik spisskompetanse på dette området 

som kan hevde seg i internasjonal målestokk. Dette er en virksomhet 
som virkelig forstår moderne TV-produksjon, og de har smarte og 
fremtidsrettede løsninger som passer perfekt for oss, sier teknologi-
direktør Håvard Myklebust i TV 2.

Mediateket ble etablertfor 14 år siden av Jørgen Scheel, som har lang 
fartstid i norske TV-produksjonsmiljøer. Selskapet har siden starten 
bygget seg opp til å bli en betydelig teknologisamarbeidspartner for 
flere av de aller største kringkasterne i Norge.

– Mediebransjen har vært overraskende sene til å bruke mulighetene 
som ligger i moderne teknologi.Vi har sett at de kan spare store ressurs-
er på å effektivisere den tekniske delen av TV-produksjonen. Det er 
en betydelig fjær i hatten for oss at også TV 2 mener at vi har de beste 
løsningene på dette området, sier Mediateket-gründer Jørgen Scheel.

Mediateket har spesialisert seg på det man kan kalle den usynlige 
delen av moderne TV-produksjon – løsningene og teknologien som 
gjør den daglige avviklingen av TV-sendinger så enkel og effektiv som 
mulig. Et viktig satsingsområde har vært tjenester og løsninger som 
gjør at den daglige flyten hos kringkastere og produksjonsselskaper 
er blitt betydelig mer moderne og smidig. Selskapet har blant annet 
sørget for at TVNorges morselskap SBS Discovery på rekordtid fikk 
satt opp en web-TV-løsning,og de har også hjulpet NRK med å utvikle 
et mer effektivt system for å tilgjengeliggjøre de enorme mengdene 
innkommende materiell som statskanalen daglig må behandle. n

TV 2 har valgt det norske selskapet Mediateket fremfor større internasjonale konkurrenter når de nå skal gjøre  

en betydelig modernisering av sin TV-produksjon.

Jørgen Scheel er en av gründerene bak Mediateket, nå skal selskapet hjelpe TV2 med å modernisere

Mediateket holder til på Stabekk og eies av selskapets egne  
ansatte, der de største aksjonærene er gründer Jørgen Scheel 
og daglig leder Gro Setereng. Selskapet omsatte for 27,3  
millioner kroner i 2013, mot 22,7 millioner året før, og fikk etter 
å ha gått i minus noen investeringsår et driftsresultat på nesten 
2,5 millioner kroner.  For mer informasjon www.mediateket.no



Det nye Amira-kameraet bruker den samme sensoren som anerkjente 
Arri Alexa og tilbyr blant annet 2K oppløsning, 200fps, innebygget 
grading med egne LUT’er og perfekt ergonomi. Sammen med f.eks.
Fujinon 19-90 Cabrio PL-optikk er dette et fantasisk kamera for deg 
som lager kortfilm, dokumentarer, tv-reportasjer og oppdragsfilm.
 

Alexa Amira: Veil. fra kr. 219 103,-  / Fujinon Cabrio 19-90: Veil. kr 238 121,-  / priser ekskl. mva..

Video 4 AS er Norges største uavhengige 
leverandør av produksjons- og postproduksjons-
løsninger for video og kringkasting.  
Kontakt oss for løsningsforslag og finansiering.

web: www.video4.no  
mail: salg@video4.no      
tlf:     +47 56 90 42 10  

 


