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Drone eller ikke 
Vi  flyr helikopter  & drone

Med RED for stills
Interfoto  forhandler RED

Cion,  URSA eller  A7
Hvilket filmkamera  til  hva



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 

Svein Rune Skilnand er en uavhengig dokumentarfilmskaper og sauebonde bosatt i Sirdal i Vest Agder. Han 

har produsert flere frittstående dokumentarer for NRK og TV2. I tillegg jobber han for private og næringsliv 

gjennom firmaet sitt SRS Media.  Monitor innfører en ny spalte der vi lar brukerne teste utstyr.  Resultatet av 

Skilnand sin test kan du se på  www.monitormagasin.no  

Foto: Svein Rune Sklinand 

BRUKERTEST KAMERA

Som dokumentarist og frilanser har jeg lenge 
vært på jakt etter et mindre og mer hendig ka-
mera å ha med meg på jobb. I mange år har jeg 
brukt skulderkamera og håndholdte kamera 
som Sony sine EX1 og EX3. Til tross for min 
skepsis mot DSLR kamera har jeg bestemt 
meg for å teste ut Sony sitt lille speilløse ka-
mera A7s og se hvordan det vil fungere i en 
profesjonell sammenheng.

Det første jeg legger merke til er hvor utro-
lig lett selve kamerahuset er. Det samme gjel-
der optikken. Jeg har brukt mye fotooptikk 
fra Canon og Sigma og de er merkbart mye 
tyngre. Ettersom jobben krever mye reising 
synes jeg det er en stor fordel å få ned total-
vekten på utstyret.

Kameraet er solid bygget og førsteinntryk-
ket mitt er positivt. Fra før har jeg liggende 
ei Sony powerzoom linse, SELP18200, som 
tilhørte et Sony FS700 AVCHD kamera jeg 
hadde før. Det solgte jeg på grunn av kodeken 
som jeg synes var frustrerende å forholde seg 
til. A7sen tar opp i 50 mbps og Adobe Pre-
miere importerer filene uten problemer. Det 
er bare snakk om å dra dem rett fra harddis-
ken og inn på tidslinja. Her er det noen som 
endelig har tenkt.

Lite og fleksibelt 
Hovedkriteriet mitt er å se hvor liten pakke 

jeg faktisk trenger for å kunne utføre en pro-
fesjonell jobb. Jeg synes ingeniørene i Sony 
har vært utrolig lure. Som tilbehør får man 
en veldig fin XLR- modul, kalt XLR-K2M, 
som passer rett i tilbehørsskoen på kameraet 
og uten ekstra ledninger og batterier har jeg 
plutselig to stk XLR- innganger med phan-
tom spenning som trekker min Røde NTG-3 
uten problemer. Påmontert powerzoom linsa 
og XLR- modulen ønsker jeg å teste egenska-
pene til kameraet og bestemmer meg for å 
filme grasproduksjonen på gården.

Etter å ha testet A7sen en stund er jeg over-
rasket og rett og slett litt satt ut av hvor bra bil-
dekvaliteten er. Men det er litt uvant å jobbe 
med og jeg trykker stadig vekk på fokus knap-
pen i stedet for rec- knappen, men det er en 
vanesak. Man kan til og med skyte i S- LOG 
om man ønsker det.

E-mount 
Sony har valgt E- mount som fatning og det er 
et lurt valg. Det betyr at man kan bruke stort 
sett det som finnes av linser på markedet, en-
ten det er filmoptikk eller stilloptikk og det 
produseres adaptere i nær sagt alle varianter. 
Det virker som Sony satser tungt på E- mount 
fatningen og mine linser har allerede overlevd 
tre kamera så langt. Bruksforløpet på ei linse 
vil langt overgå det kameraet du velger i dag 

så jeg synes det er fornuftig å tenke langt frem. 
Sony har et stort utvalg av film og stillskamera 
med denne fatningen.

At kameraet er lite er både positivt og nega-
tivt. Positivt fordi du kommer til overalt. Som 
dokumentarist kommer man opp i de mest 
utrolige situasjoner og da er det greit at det 
ikke er kameraet som setter begrensingene.

Samtidig er kameraet så fysisk lett at jeg må 
tenke litt når jeg bruker mitt trofaste Libec 
RS450 stativ. Stativet er rett og slett overdi-
mensjonert. Men det var det jeg hadde til 
rådighet. 

Oppsummering
A7sen har utrolig mange fine egenskaper i en 
liten pakke. Du får fargesøker, peaking funks-
jon og zebra nivå som man er vant med fra 
atskillig dyrere kamera. Jeg angrer ikke på at 
jeg solgte mitt FS700 som var dobbelt så dyrt 
og gikk over til A7s i stedet. Du kan også ta 
utrolig fine stillbilder med det og dermed kan 
jeg plutselig dekke enda et marked.  

Resultatet av opptakene kan du  se i en liten 
filmsnutt på www.monitormagasin.no

Se

FILMKLIPP 
av testfilming på 

www.monitormagasin.no.
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I dette nummeret
3  n BRUKERTEST KAMERA
Vi har testet Sony sitt A7 kamera.

14 n DRONE ELLER HELIKOPTER
Canon inviterte ut på tur for å sjekke ut mulighetene innen luftfoto, vi 
prøvde ut både drone filming og filming fra helikopter.

16 n LUFTA ER IKKE FOR ALLE
Landet flommer over av billig-droner og alle tror de  kan leke helt i 
lufta, vi har  pratet med NRK luftfoto om hva du trenger for å fly lovlig.

18 n DIGITALT TRÅDLØST
Sennheiser har lansert en ny trådløs mikrofon, vi sjekker ut løsning i 
festvalbyen Cannes.

20 n NYTT KAMERA FRA AJA
AJA har lansert sitt nye kamera CION, vi har fått prøve ut hva det er 
godt for, og gjør opp status for deg.

28 n SKAP SITUASJONENE
Interfoto er ny forhandler av RED og de retter seg i mot en ny kunde-
gruppe.  Nå skal stillfotografene bli filmskapere 

30 n BLACK MAGIC URSA
Vi fikk låne Black Magic sitt nye URSA kamera og fikk lære noe om hva 
kamera er best på og hvilke utfordringer det gir deg som filmfotograf.

34 n NÅR VELGE HELIKOPTER ?
Monitor har vært på tur opp i lufta med den dyre varianten av luftfoto-
grafering.  Hvilke fordeler gir luftopptak med helikopter kontra drone.

38 n DRONER SOM KONSEPT
Det svenske selskapet Pitchup er et nytt teknologiselskap som utvikler 
nye løsninger og konsepter for luftopptak.

42 n SJØREDDNINGENS NYE ØYNE
Kamera på et helikopter, kan gjøre mye annet en bare å filme oversikts-
bilder.  Hos Svenske sjøreddningstjenesten bruker man kamera som en 
hjelp til å få overblikk.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

44 n BRANSJENYTT

46 n GALLERIET

Vi har tatt en titt under pansere på AJA sitt nye CION kamera

Skal man lykkes som dronepilot må man øve. sllik som det gjøres  hos NRK luftfoto

Black Magic sitt URSA kamera er utviklet for drama, vi ser nærmere på kamera.

Coverfoto: Geir Bergersen
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Kamp om TV-politikk
Thorhild Widvey  pålegger NRK å bruke minst 40 prosent av budsjettet 
til innholdsproduksjon hos eksterne leverandører fra 2018. I dag er 
denne andelen på 10 prosent. 

Arild Grande i Ap mener at 40 prosent inntil videre er et godt mål, men 
at modellen til BBC kan være enda bedre. Britenes allmennkringkaster 
produserer minst 50 prosent internt og minst 25 prosent eksternt. Den 
resterende fjerdedelen av budsjettet konkurrerer BBC og eksterne 
produsenter om. Målet er at sterkere konkurranse vil øke kvaliteten 
på norske TV-serier.

Det stormer ikke akkurat omkring norsk TV-politikk, men det 
er interessant å notere at det i alle fall er politiske ambisjoner både 
fra regjeringen og opposisjonen.  At en større andel av NRK sitt 
programbudsjett kan løses av eksterne produsenter, dette tror jeg både 
er sunt og viktig. 

Selskapet Dagslys og eiendomsutvikleren Avantor bygger nå opp 
et større produksjonsmiljø i Nydalen, og det blir interessant å se om 
dette kan bidra til vekst innen for eksterne produksjonsmiljøer.  En 
av forutsetningene for satsingen er den ventete veksten i studio og 
utstyrsleie, som et resultat av insentivordningen der utenlandske 
produsenter skal lokkes til Norge.  

I Arbeiderpartiets strategi for en ny film og TV-politikk har det 
også kommet signaler om at en insentivordning ikke bare skal låses 
til utenlandske produsenter.   Norsk innholdsproduksjon forutsetter 
et produksjonsmiljø som satser på å utvikle en levende næring.   
Arbeiderpartiets forslag om hvordan også norske produsenter  kan ta 
del i en insentivordning er et forslag som det er verdt å vurdere.

www.xeenglobal.com

• Lyssterk blender på T1.5

• Eksepsjonell skarphet og kontrast

• Bruker standard grensesnitt for profesjonelle produksjoner

• Fullformat ( 36x24mm )

• Trinnløs ring for følgefokus-systemet

• Standard ringposisjoner for fokus- og blenderringer

• 6144 x 3160 oppløsning for 4K+ bildekvalitet

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

• Tre nye XEEN objektiver er på trappene

• Robust metallkonstruksjon

• Samme frontdiameter for profesjonell filmproduksjon

• Kalibrert fokuseringsskala i meter

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

Oppdag en ny verden
Med de lyssterke og pålitelige XEEN video objektivene 

kan du utvikle dine filmskapende evner

Samyang Xeen Cine Pro 2015 NO.indd   1 11.08.2015   11:07:02
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Sony sitt nye HXR-NX100, det siste tilskuddet til NXCAM serien av 
profesjonelle kamera. Sony har kombinert enestående bilde kvalitet, 
enkel bruk og et stort utvalg av opptaksformater, i et kamera som passer 
inn mange produksjonsformat, fra eventer til dokumentarer.
 
Med HXR-NX100 følger det med en 1.0 type Exmor R bakbelyst CMOS 
Sensor med 20 megapiksler. Sensoren som er på ca samme størrelse 
som en Super 16mm filmramme, leverer høy oppløsning, lite støy og 
fantastisk bildekvalitet, selv i omgivelser med lite lys. Det tilbyr og mer 
dybdekontroll som krevd av dagens forskjellige opptakssituasjoner. 
Enestående bildekvalitet er sikret gjennom en Sony G linse, med 12x 
optisk zoom fra 29mm vidvinkel og opp til 24x Clear Image Zoom. 
Dette mens man fremdeles beholder full oppløsning takket være Sonys 
«By Pixel Super Resolution» teknologi. Videre kan zoom fordelene 
dobles med en Digital Extender opp til 48x. Dette, kombinert med det 
innebygde 4-stegs ND filteret, vil gjøre HXR-NX100 til et kamera som 
kan ta opp i alle omgivelser.

For å videre utvide fleksibiliteten til Sonys NXCAM serie, har HXR-
NX100 muligheten til å ta opp i AVCHD, DV og XAVC S 50Mbps. 
Fleksibiliteten maksimeres med at man kan gjøre opptak på rimelige 
og lett tilgjengelige konsument minnekort. HXR-NX100 har doble 
minnekortlesere, noe som tillater opptak på to minnekort enten 
samtidig eller via relay mode, hvor opptaket automatisk bytter kort 
når det først er fullt.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Video 4, www.video4.no

Sony HXR-NX100

ME20F-SH, et profesjonelt videokamera med en rekke bruksområ-
der som kan ta opp full fargevideo i ekstremt svakt lys. ME20F-SH 
kan skilte med bransjens høyeste maksimum ISO på over 4 millioner 
(+75dB) og er designet for å være så kompakt som mulig og likevel 
levere profesjonell video i full HD-kvalitet.

Med ME20F-SH er det mulig å filme i situasjoner der det tidligere 
ikke har har gått an, og kameraet er et perfekt valg til for eksempel TV-
produksjoner med naturopptak på nattetid, opptak på dypt vann eller i 
grotter, til astronomi og til overvåking. Muligheten til å installere kame-
raet på et semipermanent sted og enkelt betjene det med fjernkontroll 
gjør det også velegnet for filmskapere som jobber med dokumentaer og 
naturhistoriske prosjekter og hendelser over lang tid. Siden ME20F-SH 
er et kamera med spesielle bruksområder, beregnet på spesialister, vil 
det bare være tilgjengelig for salg gjennom utvalgte partnere.

Førsteklasses infrarød funksjonalitet
Videoopptak i situasjoner med lite lys krever ofte bruk av infrarød 
belysning, en teknikk som vanligvis kun gir opptak i svart-hvitt. Med 
ME20F-SH er det imidlertid mulig å ta opp full HD-video i farger med 
mindre støy, selv under ekstremt svake lysforhold og uten bruk av in-
frarød belysning.

Eksepsjonelt høy følsomhet
ME20F-SH er utviklet for bruk i omgivelser med svært lite lys, og er 
utrustet med en splitter ny 35mm fullformat CMOS-sensor på 2,26 
MP og en DIGIC V4-prosessor. Sensorens piksler og datautlesing bru-
ker Canons egenutviklede teknologier som gir minimalt med støy og 
eksepsjonelt høy følsomhet, slik at det er mulig å filme objekter i så lite 
lys som under 0,0005 lux. På samme måte som Canons Cinema EOS-
kameraer har ME20F-SH Canons Log og Wide DR-innstillinger som 
gir et stort dynamisk omfang (80 %) og opptak i høy kvalitet i en rekke 
lysforhold, uten behov for ekstra belysning.

Film i mørket med Canon
Tilkoblingsmuligheter
ME20F-SH byr på en 
rekke muligheter for 
tilkobling av eksterne 
tredjepartsenheter for 
opptak eller fjernvisning, 
og det er også kompatibelt 
med Canons RC-V100 for 
full fjernstyring av kameraet.

Et stort spekter av muligheter
Nye ME20F-SH har Canons EF-fatning med samme Cinema-lås som 
du finner på Cinema EOS C500, slik at det er mulig å bruke Canons 
store utvalg av utskiftbare objektiver. Fordi kameraoperatøren kan velge 
det beste objektivet, basert på opptaksforhold eller bruksområde, og 
ta hensyn til faktorer som bildefelt og lysstyrkenivå, dekker dette fler-
funksjonelle kameraet en rekk ulike opptakssitasjoner.

ME20F-SH – nøkkelfunksjoner:
• Fungerer i ekstremt lite lys med ISO 4 million
• Kvalitetsopptak i full HD 1080p/1080i/720p
• Fleksibel kontroll med automatiske og brukerdefinerte innstillinger
• Kompatibelt med en rekke EF-objektivr2
• Fjernkontroll av kamerainnstillingen og mulighet for innebygde   

         ND- og IR-filtre
• Kompakt og lett konstruksjon gir enkel integrering

Pris: ikke fastsatt
Leverandør: Canon Norge,  www.canon.no

Den nye programvaren kontrollerer ulike AIR system og brukerne kan 
redigere, lagre og laste inn presets, håndtere room adaption DSP, precise 
timing, SPL-kalibrering, basshandtering og kontrollere lytting for 2.0- 
og 7.1-systemer og det som er knytte til disse. AIR Control erstarter 
også den tidligere softwaren TCPC-IP.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Dyna Audio Professional
www.dynaudioprofessional.com

Ny software for AIR

TSL Products nye IDS-system er digital signage tatt til neste nivå. IDS-
systemet samler en rekke  funksjoner som klokker, rødlys, crawl-tekst, 
RSS- og video-feeder sammen med kritiske kringkastingsfunksjoner 
som produksjonstimere, tidskodeinterface, automasjonssystemer 
og DMX lys-kontroll. Systemet revolusjonerer måten informasjon 
kommuniseres ut over studiofasilitetene, med IP-basert display system 
for komplett produksjonsmonitorering og kontroll. Istedenfor separate 
studioklokker, rødlys og produksjonstimere kan du samle og skreddersy 
et system tilpasset dine  fasiliteters stil og behov. IDS kan integreres med 
alle eksisterende eller nye kontrollsystemer,  inkludert TSLs flaggskip 
TallyMan.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Danmon Norge AS, www.danmon.no

Integrert info
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Før sommeren lot Canon Norge en gruppe journalister få teste ut luftfotografering og filming fra luften på 

alvor. Med oppmøte på Ekebergsletta ble diverse kamera-modeller testet ut i samarbeid med Fonnafly.

Tekst & foto: Geir Bergersen

REPORTASJE    DRONEFLYGNING

Etter en tur over Oslo med helikopteret 
som var utstyrt med en gyro fra Moviebird 
AS.  Fikk vi demonstrasjon av dronebruk og 
samflyging med helikopter på Ekebergsletta.  
Helikopteret hadde et Canon Cinema EOS 
C500 PL videokamera med 4K-oppløsning 
festet til den ene landingsmeien. Dette er re-
lativt kompakt kamera som ikke ser så stort 
ut, men du kan se proffe 4K opptak fra he-
likopterturen på www.monitormagasin.no .  
C500 har fått en god trackingliste på diverse 
filmprosjekter og viste her at det også kan 
levere kvalitet innen filmfoto. C500 tar opp 
film med 4K oppløsning og RAW-format, i 
full 10-bits 4:4:4 fargeoppløsning. Sensoren 
er en Super 35mm CMOS.  

Rigg koster penger
Man skulle tro kameraet var det dyreste med 
riggen, men da må man se nærmere på gyro-
skopet. Det er mye risting i et helikopter, og 
da trenger man en mekanisk stabilisator av 
det skikkelige slaget. Her var selskapet Movie-
bird AS hyret inn, og de monterte et Shotover 
F1 gyroskop mellom kameraet og landings-
meien. Dette er et rent karbonfiber oppsett 
med 6-aksers gyrostabilisering, som holder 
kameraet stabilt selv på maksimal zoom, og 
dermed gir fullt utbytte av kameraets oppløs-
ning – enten det er 4K eller 8K. Shotover F1 

kan rette kameraet i alle retninger, også opp-
ned, slik at får alle filmvinkler som er ønsket. 
Gyroskopet og kameraet styres fra innsiden 
av helikopteret med en avansert fjernkontroll.  
Inne fra helikopteret kunne vi se direktest-
rømmen på en monitor i helikopteret. Prisen 
for et slikt oppsett er et par millioner kroner, 
og Moviebird AS leier ut sin opptakskompe-
tanse til film og TV-produsenter.

Droner gir andre muligheter
Canon ville vise at deres kameraer gjør seg 
svært godt til filming fra droner. Det er i ut-
gangspunktet ikke lov å fly en drone i samme 
luftrom som et helikopter, men denne dagen 
hadde Canon fått særtillatelse, for å ha en 
liten oppvisning.  Canon viste hvordan et 
Canon EOS 5D mkIII montert på en Drone, 
kunne settes opp til å filme fra to forskjel-

Canon presenterte en rekke nye kameramodeller og lot pressen få teste de ut oppe i lufta.

Et mangfold  av optikk og linser, gir at du har mye å velge mellom hos Canon.  IKostnadene for sellve kamerahuset går nedover, men optikk som ofte kan brukes over lang tid kan være en  viktigere 
investereing.  Her noen av alle de kameraene som Canon viste fram. 

Drone eller helikopter,  
hva skal du velge?

Se

FILMKLIPP 
fra reportasjen på 

www.monitormagasin.no.



www.monitormagasin.no12  3-2015

lige vinkler.  Dette gir en unik mulighet til 
å sikre kvalitetsopptak i forskjellige utsnitt 
og vinkler på kort tid, på en koordinert og 
profesjonell måte. Personell på bakken ved 
Ekebergsletta, koordinerte Drone flygingen 
og hadde direkte radiokommunikasjon med 
helikopteret.    Dronen og helikopteret kunne 
på denne måten komme inn fra en høyde, fly 
mot hverandre og skifte vinkler.  På ganske 
korte avstander på 50-60 meter kunne drone 
og helikopter vise hvordan de kunne foreta 
ulike samflygingsoperasjoner. 

Droneopptak
Vi hadde med oss Canon sitt nye EOS C300 

Mark II  opp i lufta for å dokumentere luftfoto 
fra helikopter.  Nede på bakken igjen brukte 
vi det samme kamera til å filme droneøvel-
sene.  EOS C300 Mark II kan ta opp 4K-filer 
med høy bithastighet på to interne CFast 2.0-
kort, samtidig som det tar opp 4K RAW-filer 
til en ekstern opptaker, noe som gir fleksible 
produksjonsmuligheter i markedets høyeste 
kvalitet. Det er også mulig å ta opp 2K/full 
HD proxy-filer på et internt SD-kort sam-
tidig, noe som effektiviserer produksjons-
prosessen ytterligere.  

Selve droneøvelsen var organsiert av 
Kristiansand-selskapet Inflight System AS.  
Daglig leder Anders Martinsen sier det i dag 

er godkjent 257 driftsoperatører for droner 
i Norge.  Samtidig er det registrert et salg på 
hele 17.000 droner her til lands, og antallet 
vokser raskt.  Der man fritt kan bruke droner 
til hobbyaktiviteter, er det strenge krav til 
kommersiell droneflyging.  Dersom fartøyet 
benyttes for en eller annen form for nytte-
flyging, å gjøre en jobb eller tilby en tjeneste, 
som for eksempel bilder for salg, regnes det 
som ubemannet luftfart. Operasjonene er 
da per definisjon et luftfartøy og Luftfartslo-
ven med tilhørende forskrifter blir gjeldene. 
Dette betyr at det da kreves en operatørtil-
latelse fra luftfartstilsynet og ansvarsforsi-
kring. Avhengig av hvor komplekst system 

Drone letter med kamera under seg og tråldløs kommunikasjon til operatør og fotograf.

Inflight Systems sørger for at alt gikk korrekt for seg.

du skal benytte må du utarbeide en komplett 
operasjonsmanual eller en forenklet manual.  
Såkalt RPAS operasjonstillatelse kreves det av 
profesjonelle og det må søkes Luftfarttilsynet 
om dette.  

Inflight System AS er et selskap som har 
samarbeidet både med energiverk, politi og 
reddningstjenesten i å tilby tilpassete drone-

opptak.  I tillegg til dette er de en av de få 
selskapene som er sertifisert for å fly droner, 
sammen med helikopter.  Anders Martinsen 
i Inflight System sier til Monitor, at de øns-
ker å være en premissleverandør for kompe-
tanseutvikling innen luftfotografering med 
droner.  – Slik det er i dag er det mange som 
setter i gang uten å ha satt seg inn i hvilket 
ansvar de har forsikringsmessig og juridisk 

hvis man skulle foresake skader eller ulykker 
påpeker Martinsen.  Vi har laget en liten web-
tv reportasje fra Canon sitt event, du kan se 
hele denne og luftopptak fra Moviebird AS 
på www.monitormagasin.no  n

Calle Børresen fra Moviebird fortalte om hvordan de jobber. At all sikkerhet er ivaretatt er noe av det viktigste for kontrollløren.

Et flyvende helikoter har en fantastisk løftekapasitet. Slik ser det ut fra dronepiilotens cokpit.
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Landet flommer over av droner.  En hver entusiast kan nå kalle seg dronefotograf, ved å handle en billigdrone 

på nett.  Det er fremdeles, nesten, fritt fram for private droneentusiaster. For profesjonelle er det andre krav. 

I noen tilfeller koster det over kr 5.000,- bare for å søke om å få lette med dronen. Vi gir deg bakgrunnen du 

trenger å vite for å profesjonalisere deg innen dronefilming.

Tekst & foto: Harald Bang Olsen

REPORTASJE    LUFTFOTO

Lufta er ikke for alle
kommer en F16 hylende 30 meter over deg så 
er det selvsagt noe man må forholde seg til. 
Vi må også lage en NOTAN som luftforsvaret 
kan lese. – Vi må opptre som helt vanlige pi-
loter som flyr modellfly, helikopter eller pass-
asjerfly. Det er de samme reglene for dem som 
for oss. Mye av dette er i dag komplisert og 
vi håper på en forenkling av regelverket, sier 
Reidar Otto.

Hver mann, og kvinne, sin egen drone
Droner, store og små, selges over disk. Dette 
er et dilemma som blant annet journalistlaget 
og presseforbundet har jobba med. Institutt 
for journalistikk i Fredrikstad nå har tatt 
et tak dette og tilbyr kurs i droneflyging for 
journalister fra høsten av. Hva slags krav skal 
man stille til disse småmaskinene og hva skal 
folk egentlig kunne. Det er solgt over 30.000 
droner privat i Norge, mange til personer som 
verken har utdannelse for flyving eller kunn-
skaper til sikkerhet i lufta. Luftfartstilsynet har 
kun oversikt over de som har meldt seg inn, 
ikke de mange tusen hobbypilotene som flyr 
droner. 

– Vi som jobber profesjonelt med dette er 
selvsagt interessert i å dele på kunnskaper og 
informasjon om droneflyving og er i dag vel-

dig aktive på facebook hvor vi snakker med 
mange innenfor dette miljøet, sier Reidar Otto 
i NRK Luftfoto.

Sikkerhet for operatør, folk og dyr
Reidar Otto sier videre: – Sikkerhet et eget  
kapittel. Du må beskrive hvordan du har tenkt 
sikkerhet. Det betyr at du må lage en liste over 
alle farer ved dine operasjoner og du må be-
skrive hvordan du skal løse dette. Du må for 
eksempel beskrive i detalj hva du vil gjøre 
om en motor ryker eller andre tekniske feil 
oppstår. Først når luftfartstilsynet har god-
kjent manualen kan du få en lisens for luftfoto.

Pilot Jon Krosby i NRK Luftfoto mener folk 
bør ta spørsmål om sikkerhet mer på alvor.  
– Vi ser da et mange av de som flyr med droner 
rett og slett ikke vet at det finnes regler. Vi ser 
av diskusjonene på nett at mange tror at krav 
fra Luftfartstilsynet kun gjelder for profesjo-
nelle brukere. Noe som selvsagt er helt feil. 
Det er krav til sikkerhet, krav til maks flyhøyde 
på 400 fot eller 120 meter. Det finnes også om-
råder hvor du ikke har lov til å fly, privat eller 
profesjonelt og det er forbudt å fly over folk.  
Propellen på en stor drone er skarp som en 
profesjonell kokkekniv og snurrer rundt med 
over 20.000 omdreininger i minuttet. Det kan 

selvsagt føre til alvorlige skader om en 20 kilo 
tung drone som kan ha seks til åtte rotorer tref-
fer folk eller dyr. 

Utdanning av piloter
– Med en lisens fra luftfartstilsynet må du ta 
tak i utdannelse av piloter. Det er selvsagt også 
krav til hva en pilot skal kunne, selv om det til 
nå har vært veldig vagt fra tilsynet. Nå kommer 
det et nytt regelsett som har vært ute på høring 
og som vil gjelde fra september/oktober i år. 
NRK Luftfoto har vi stilt krav til pilotene om 
at de må ha fylt kravene til A sertifikatet hos 
luftsportsforbundet, altså modellflyger med 
sertifikat, forteller Reidar Otto Johnsen. 
For NRK Luftfoto betyr det en ukes teorikurs 
hvor pilotene lærer alt om sikkerhet med fly-
bevegelser, om metrologi, hvordan søke luft-
fartsmyndigheter om tillatelse til flyging som 
om vi flyr et vanlig fly. Før man begynner med 
praktiske øvelser.

I følge Reidar Otto finnes det i dag få gode 
nok kurs som er strukturert med krav til inn-
hold fra myndighetene. Institutt for journalis-
tikk i Fredrikstad starter fra høsten av kurs for 
journalister og kommer til å være et viktig sted 
for seriøs utdanning av piloter. Myndigheten 
vil at vi skal behandles som et flyselskap men 

Skal du som privatperson sende opp modell-
fly, fjernstyrt helikopter eller drone? Du 
trenger ikke å søke om tillatelse fra Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM) – så lenge dro-
nen er innen synsrekkevidde, og den ikke 
er i nærheten av et område med fotoforbud. 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet har besluttet at 
det som en prøveordning fra 2. april og ut året 
ikke lenger er nødvendig å søke om tillatelse 
for fotografering og filming fra luften så lenge 
dronen er innen synsrekkevidde og man flyr 
utenfor restriksjonsområder. Et restriksjons-
område er militære områder med fotoforbud. 
Også sivile områder kan være merket med for-
bud mot foto. Det finnes også for privat bruk 
klare bestemmelser utenfor NSMs ansvars-
område. Blant annet i åndsverkloven, som 
regulerer midlertidig publisering, men ikke 

selve opptaket, og i straffeloven, som går på 
krenkelse av privatlivets fred.

Forskjell på privat og profesjonell 
– Om du som profesjonell aktør i markedet 
ønsker å begynne med luftfoto må du først 
søke luftfartstilsynet om løyve. Du er som 
et lite flyselskap og må skrive en omfattende 
operasjonsmanual. Vi brukte over 1 ½ må-
ned på vår. I den manualen må du skrive hva  
slags maskiner du bruker ned til minste  
detalj, hva slags operasjoner du skal gjøre.  
NRK luftfoto skal jobbe med sport, live, 
vi skal gjøre musikk, jobbe med med 
drama og dokumentar, filme ut i naturen.  
– Vi har flydd for TV2 og produksjonsselska-
per som har samproduksjoner med NRK. Vi 
tilbyr ikke oppdrag i det kommersielle marke-

det. Med andre ord du må beskrive alle ope-
rasjoner du skal jobbe med, forteller operativ 
leder i NRK Luftfoto Reidar Otto Johnsen. 

Om å sjekke NOTANS
Å sjekke NOTANS betyr på flyfagspråket at 
du sjekker Notis to Airman. Hver dag legges 
det ut nye NOTANS hos de forskjellige kon-
trolltårnene i Norge og andre land. Reidar 
Otto Johnsen viser oss på pc-skjermen: - For 
eksempel står det nå en NOTAN fra tårnet 
på Rygge flyplass om ei bygge kran som står 
ved E6 og at krana stikker 30-40 meter opp 
som kan forstyrre innflygingen. Dette må vi 
forholde oss til. Vi var og gjorde et oppdrag 
med reintelling i Gudbrandsdalen langt borte 
fra folk, men her lå det en NOTAN om at luft-
forsvaret dreiv med øvelsesflyving. Og når det 

Operativ leder i NRK Luftfoto Reidar Otto Johnsen. Pilot Jon Krosby i NRK Luftfoto klargjør en drone til opptak.
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vi er ikke pålagt til dette i dag. – Vi er pålagt og 
lære opp folk og med det nye regelsettet som 
kommer senere i høst vil det være krav på linje 
med krav til sertifisering for modellflyging, 
sier Reidar Otto Johnsen og forteller videre:

– Vi har et krav til oss piloter at om vi kun 
har flydd en vakt i løpet av en måned, eller 
fem-seks flytimer, så må de øve og testes på 
simulatoren. – Vi synes at folk skal fly om lag 
15 flytimer i løpet av en måned for å opprett-
holde kompetansen og flyfølelsen. En jule-
ferie gjør at du kanskje blir litt rusten og må 
ta noen timer på simulatoren.  – Vi har sjekklis-
ter som man kan sammenligne med sjekklister 
som alle piloter har og som vi er nøye med at 
alle følger.  Vi er også nøye med å sjekke ut en 
drone. Når en pilot skal fly en ny drone så må 
en som har flydd dronen være med noen timer 
i starten for at den nye piloten skal bli kjent 
med maskinen. Ingen droner er like, også de 
fra samme leverandør med samme merke. Alle 
er satt opp litt forskjellig. Det blir en utsjekk 
som man gjør både med småfly og helikop-
ter med en lærer og en elevsituasjon, forteller  
pilot Jon Krosby. 

Droneutstyr som koster
– Alle DKene i NRK ønsker å jobbe med luft-
foto og det vi har sett på er den lille DJI Phan-
tom quadcopter dronen som koster om lag kr 
2.500 en grei sum for et brukbart helikopter. 
Men det stopper ikke der. Du må ha batteri, 
ladere, vesker, reservepropeller, reserveutstyr 
så du ender fort opp om lag kr 50.000 for et 
komplett operativt utstyr for luftfoto. I tillegg 
må du ha opplæring og trening av folk, sier 
Reidar Otto og forteller at NRK Luftfoto har 
grovt regna at det koster om lag kr 200.000 
i året i driftsomkostninger for å holde avde-
lingen i operativ tjeneste. 

Et eget team på flyoppdrag
Hos NRK Luftfoto flyr man aldri alene. For de 
fleste oppdragene er det et team med en pilot 
og en fotograf. Piloten flyr og ser framover 
gjennom et lite kamera fastmontert foran på 
flykroppen. Både kameraet vi filmer med, 4 K 
eller HD opptak, og kameraet foran på dronen 
har en linksender til monitorene til fotografen 
og til piloten. Det lille fastmonterte kameraet 
sender informasjon til en enhet i dronen som 
brenner inn i bildet informasjon om volt på 
hovedbatteriet, hvor mye strøm du har igjen, 
GPS koordinater, flyhøyde, hvor langt unna 
hjemme posisjonen du er og hvor fort du flyr  

horisontalt og vertikalt. Alt dette er infor-
masjon som piloten må ha for å kunne fly 
sikkert. Fotografen kan fjernstyre kameraet 
som er hengt opp i en gyro under flykroppen.  
– Vi har våre forskjellige arbeidsoppgaver, og 
vi har hvert vårt ansvarsområde. I tillegg så skal 
fotografen ha fått opplæring i å fly maskinen 
og være kvalifisert til å ta over flyvingen om 
noe skulle skje med piloten. Vi er også oppsatt 
med en eller flere såkalte spottere som har som 
oppgave og se om det er hindringer eller annet 
som har betydning for sikkerheten rundt opp-
draget, sier pilot Jon Krosby i NRK Luftfoto.

Konsollen Gregor Pallotia bruker på simulatoren er lik for 
virkelig droneflyging.

Live sendinger med link
NRK Luftfoto har godkjent operatørlisens 
i Sverige og fikk i oppdrag for Svensk Ski-
forbund å filme ski VM i Falun. – Vi er også 
stolte over at Det internasjonale skiforbun-
det har også gitt oss som eneste selskap i ver-
den tillatelse til å fly over deltagere som går 
i langrennsporet og løpere som kjører utfor 
og super G. Det blir fantastiske bilder når vi 
flyr med dronen bak kjørerne i utfor traséen. 
Neste prestisje oppdrag blir neste år når Norge 
skal ha VM i skiskyting. Ved sånne stor ar-
rangement og tv-sendinger som hopprenn i 
Norge og for eksempel Birkebeineren hvor vi 
går live med de største dronene har vi i tillegg 
en stor HD link. Bare linken, som koster over 
kr 600.000,-, sender direkte til OB bussen eller 
TV selskapet med full kringkastingskvalitet. 
Der hvor det ikke er krav til kringkastings-
kvalitet kan du få droner oppsatt med et Live-
U oppsett som da selvsagt gir mye dårligere 
kvalitet på sendingen. Det fungerer bra nok 
til nyheter, brann ulykker eller lignende som 
krever å få ut bilder fort og effektivt, forteller 
Reidar Otto Johnsen.

Omfattende varslingssystem
Når vi skal ut å fly i Oslo så må vi søke om  
tillatelse hos luftfartsverket dersom vi skal 
filme innenfor det som heter ”Restrictive area” 
som er i definert som en nautisk mil rundt 
slottsparken. Denne søknaden, eller bare 

det å søke, koster kr 5.000,- og du har ingen  
garanti for at du får tillatelse til å fly. I tillegg til 
søknaden må du varsle luftambulansen, varsle 
politi, lensmannskontor i nærheten, politi- 
helikopteret, alle lokale flytårn, AMK sentra-
len. Ved særs kritiske områder og situasjoner 
må vi varsle hvert  gang vi letter og lander for 
hver tur på over 15 minutter. Det finnes en 
rekke såkalte restriksjonsområder i Norge og 
tillegg til å søke luftfartsmyndigheter så må du 
ha tillatelse fra grunneier for å fly over et privat 
områder eller industriområder.

Sjekk regelverket før du sender opp 
dronen
Det vil fortsatt være forbudt å fotografere og 
filme restriksjonsområder fra luften. Brudd 
kan medføre straffeansvar. Ved tvil skal opptak 
unngås, og publikum kan eventuelt kontakte 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet for veiledning.
Det må også fortsatt søkes om tillatelse for 
andre typer opptak med luftbårne sensorsys-
temer, f. eks. kartlegging med fly og bruk av 
andre sensorer enn foto.

Det er i mange tilfeller er et krav om operative 
flytillatelser fra Luftfartstilsynet, og Monitor 
oppfordrer folk til å ta kontakt med Luftfarts-
tilsynet, Datatilsynet om andre regler og hva 
som er lov, eller også NRK Luftfoto. (via NRK 
Beta - www.nrkbeta.no )  n

Dronene spiser batterier, noe som er en betydelig del av kostnadene for droneflyging.

Med dette kameraet kan piloten se framover fra dronen. 
Solid tapet fast av pilot Jon Krosby.

NRK Luftfoto bruker Lumix kamera til HD opptak.

Gregor Pallotia kjører drone på simulator som en del av utdannelsen til pilot i NRK Luftfoto.
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Hva er AVX? 
AVX er rettet mot det Sennheiser kaller  
prosumer market. Prosumer flyter (etter 
min forståelse) mellom ambisiøse, avanser-
te amatørvideofotografer og profesjonelle  
videofotografer med behov for mest mulig  
enkel lydteknikk.  I utviklingen av AVX  
konsulterte Sennheiser profesjonelle video-
fotgrafer, for å best mulig tilpasse systemet 
deres ønsker og behov.

Ideen med AVX er å tilby et trådløst digitalt 
mikrofonsystem  som er ”plug and play”.  Det 
skal være så enkelt at hvem som helst kan få 
god lydoverføring og lydopptak,  uten å måtte 

Sven Boetcher fra Sennheiser presenterer AVX.

Tekst & foto: Thomas E. Diseth

REPORTASJE SENNHEISER

I Europa- lanserte Sennheiser sine nye trådløse kamraera  AVX i filmbyen Cannes.  AVX er et nytt digitalt trådløst  

mikrofonsystem for videoproduksjon, og benytter det lisensfrie 1900 Mhz området.

Digitalt trådløst mikrofonsystem

forholde seg til nivå-settinger eller kanalvalg.  
Mottakeren plugges rett inn i kameraets  
XLR-lydkontakt og skrur seg på når kameraet 
skrus på, ved hjelp av spenningen i lydkontak-
tens fantommating.   Sender og mottakeren-
heten ”finner hverandre”, og dermed skal det 
bare være å gå i gang med opptak. 

Rekkevidden for AVX er på 30-40 meter, 
noe som  er bra nok for de fleste bruksom-
råder dette systemet er beregnet på.   AVX  er 
en 1 til 1 løsning.  D.v.s at det fungerer med 1 
sender og 1 mottaker.  Systemet parer automa-
tisk sender og mottaker, og inntil 12 systemer 
kan operere innenfor samme området uten å 
påvirke hverandre.  M.a.o., er det flere AVX 
systemer i arbeid på for eksempel en presse-
konferanse, så holder systemet selv rede på 
hvilket kamera som skal motta.  Dermed er 
det slutt på å diskutere med de andre nyhets-
teamene: hvilken frekvens(kanal) er du på?  
Dette er optima ”plug and play”.  

”Plug and play”?
Sennheiser bruker ikke begrepet ”plug and 
pay” i markedsføringen sin.  Det er det den-
ne skribenten som gjør.  Sennheiser bruker  
begrepet: ”Relax – it´s – AVX.  For meg er det 

omtrent samme sak.
Er det ”plug and play”?  Ja, og et lite nei.  Når 

systemet er satt opp så er det ”plug and play”.  
Sender og mottaker finner hverandre, nivå-
innstillingen er automatisk, bakgrunnstøy 
undertrykkes på en frapperende måte og alt 
ligger til rette for et optimalt lydopptak.  Selv i 
støyende omgivelser, noe vi har fått anledning 
til å teste selv.

Ikke ”plug and play”?  Inngangsimpe- 
dansen er ulik for ulike kameraer.  Det betyr  at 
nivået som AVX gir i fabrikksetting kan være 
for høyt for noen kameraer.  Dermed blir det 
distorsjon (skurring i lyden).   For å justere 
dette er det en kontroll på mottakeren som  
justerer utgangsignalet.   Det betyr at man 
må justere inngangsnivået i kameraet før man  
løper ut på første opptak med AVX.  Imid-
lertid, når nivået i et spesifikt kamera først er 
satt, da er det tilsynelatende skikkelig ”plug 
and play”.

Lisensfri 1900 Ghz i hele verden?
Så enkelt er det dessverre ikke.  UHF fre-
kvensområdet, som dagens trådløse system 
bruker, krymper.  Det er kamp om plassen.  
D.v.s at det blir færre og færre trådløse kanaler 

for oss brukere.  Sennheiser har tatt konsekvensen av det, og lansert 
AVX for 1900Mhz området.  

Da er vel alt bra?  Tja og nei.  Så viser det seg at selv 1900Ghz 
området har begrensninger.  Begrensninger i den forstand at Europa 
har ett område, Nord- Sør Amerika har et annet , Asia sitt eget o.s.v.  
Regional bruk?  D.v.s. å bruke Europeisk AVX i andre land?  Det går 
sikkert helt bra.  AVX har en begrenset rekkevidde, men det sikrer 
kanskje ikke at du er 100% safe for forstyrrelser.  Kina, Korea og 
Philipinene aksepterer ikke senderutstyr i 1900Mhz området.   Så 
i de landene kan du glemme å bruke AVX.  

Leverer Sennheiser som de lover?
Sennheiser er blant de største og mest seriøse leverandørene av 
lydutstyr til bransjen.  Når Sennheiser lanserer et nytt produkt 
forventer vi (og hele verden) det beste.  I skrivende stund er AVX 
lansert, men ikke levert.  Leveranse er forventet fra juni mnd.   Om 
AVX leverer  resultat slik Sennheiser lover, da har vi en revolusjon 
i lydopptak for ”one-man-band” videofotografer, nyhetsfotografer 
og for alle andre som ønsker et mest mulig enkelt lydopptaksystem.  
En svært enkel testing av AVX i Cannes indikerer at Sennheiser 
leverer som de lover.   

Selv så ønsker vi at systemet har en knapp for referansetone slik 
at man kjapt kan nivåstille inngangen på kameraet.  Den finnes ikke 
nå, men vi forventer at den kommer.  

Hardware i AVX er lik uansett region.  Det er software som gjelder.  
Dermed melder følgende spørsmål seg: kan jeg endre kanal-soft-
ware om jeg reiser til en del av verden hvor min Europeiske AVX 
er uakseptert?  Det spørsmålet ble ikke besvart i Cannes, men jeg 
velger å tro at Sennheiser på en eller annen måte vil åpne for den 
muligheten etter som systemet (AVX) øker i bruk blant Broadcas-
tere og andre profesjonelle brukere med behov for et legalt trådløs-
system i andre verdensdeler.  

AVX er ikke laget for high-end lydteknikere som ønsker total  
nivåkontroll i hele lyd-kjeden, men AVX er helt åpenbart et system 
som vil gjøre livet adskillig lettere for ”one man band” på farten, 
nyhetsfotografer med dårlig tid og deg som synes at ”justering av lyd 
er skummelt”.   Dette er vel også målgruppen for Sennheisers AVX 
satsning.  Pris fra € 899 ex. mva er helt ok for et trådløssystem på 
dette nivået.   Du finner mere teknisk info på Sennheiser.com/AVX.  

Nordiske deltakere etter field testing.

Steen Peitersen Sennheiser Nordic.

REVOLUSJON I LED-LYS!

TA KONTROLL OVER LYSET
Med softboks og grid fra DoP choice.
Finnes til nesten alle typer LED-lys.

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

Deluxefilm AS, Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 JAR, 
tlf. 91 14 05 30

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

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva

Sennheiser 2 AVX mottakerenhet.
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En ny spiller har kommet på banen. Rekken av kameraer mellom billig og grisedyrt er snart komplett med 

jevne hopp mellom modellene, og leverandørene slåss om bukernes aksept. De etablerte leverandørene sine 

utspill har vi fulgt i løpet av årene, men etter Blackmagic sin entre på banen, har mange  sett mot AJA for å se 

på hva de kommer med. Monitor har som første bransjeblad tatt en titt på CION . 

Tekst & foto:  Jonatan Kruse

TEST FILMKAMERA

AJA CION

Cinematisk kameradebut fra AJA

Tar kontroll
Vi får gjøre historien kortfattet. Det har kom-
met en rekke med kameraer de siste fem 
årene, og man kan påstå at de alle kan piske 
frem bra bilder så lenge en dyktig filmfotograf 
håndterer de. En slik erfaren filmfotograf sitter 

frem for alt er det et skulderkamera. 

Ambisiøst eller prentensiøst?
Vi begynner med det ytre og la oss være nøye. 
I underkant av hundretusen skal AJA ha for 
skjønheten og satt opp på et bord  ser den 
ut som om den skulle koste minst det dob-
belte. Formspråket er genuint, gjenomtenkt 
og kompromissløst med runde metallformer 
og pansersikker framtreden. Når enkelte leve-
randører tenker cockpitstyling med en rekke 
knapper og glitter arbeider CION med rene 
flater og få men kraftige koblingspunkter. 
Enkle lydnivåmetere med lysdioder og ratt 
for styring. Håndtaket har innslag av mørkt tre 
og skulderbeskyttelsen er av teakfarget moc-
camaterialet. Om Arri Alexa er kameraklas-
sens muskelbunt er CION fyren eller dama 
som gjerne danser, spiser vegetarisk og kler 
seg for Grünerløkka tur. Her er stil, smak og 
makelighet stikkordene man kan bruke om alt 
fra alle nødvendige tilkoblinger og set-up av 

grensesnitt.
Regner du med strømkontakten finner du 

fire SDI-porter som spytter ut ikke mindre enn 
120 bilder per sekund i RAW 4K-kvalitet. To 
balanserte og phantommatete XLR-innganger 
står for lyden, HDMI-porter gir liv til søkeren 
(som kjøpes separat) samt til ekstern monitor 
med HD-bilde .  I tillegg finner du på baksiden 
en Thunderbolt-kontakt og et nettverksuttak-
for dataoverføring. Kamera kommer også med  
en toppmating for AJA sin egne lagringsme-
dia. Konseptet er en SSD-disk i stålbekledd 
kredittkortsformat, kapasiteten er på 256 eller 
512 gigabyte og her lagres opp materialet med 
kvalitet opp til Apple Prores 4444 4K i tretti 
bilder per sekund for fotografen som vil trykke 
gassen i bånn. Dette var  kameraets bakside, 
og vender vi istedet kamerahuset framover ser 
man et PL-feste linse. Ambisiøst eller preten-
siøst det må vi forsøke å sjekke ut testen, men 
vi synes det viser ambisjoner når man leverer 
et kamera med det dyrere og mer eksakte PL-

feste fra starten av. Er du ikke fornøyd med 
løsningen kan du bytte ut frontstykket til et EF  
oppsett eller det som passer deg. Uten optik 
k eller noe tilbehør veier kamera knappe tre 
kilo og det gir liten nok vekt til å plusse på med 
ekstra elektronikk.. 

Data under huden
Hjertet i skjønheten er en 4K APS-C sensor i 
størrelsen 22,5 x 11,9 millimeter, altså en smu-
le mindre enn Super-35 proposisjonene man 
får i Alexan. Oppløsningen er 4K 2160 x 4096, 
sensoren er av CMOS-typ som skal være 
ISO320 native – det vil si her trives kamera 
som best. Sensoren er av Global Shutter-type 
med 12-stegers-dynamik, hva det betyr ska l vi 
gå litt dypere inn på. Sensorer sender vanligvis 
ut sin informasjon lineært fra punktet øverst 
i høyre hjørnet til punktet nederst i venstre, 
og under avlesningstiden kan kameran rekke 
å forflytte seg sidelengs. Denne uønskete ef-
fekten blir en såkalt Rolling Shutter, som best 

kan beskrives som lutende bygg og vertikale  
objekter under panoreringer. Aja sin sensor er 
av typen Global Shutter noe som gjør at den  
av leser av samtlige piksler på en gang – uten 
noen risiko for artefakter eller forstyrrelser. 
Dynamiken betyr  at avstanden mellom svar-
teste svart og hviteste hvitt, der hver av  stegene 
representerer en doblering av lysstyrken.

Du skal med andre ord makte å fange inn 
en person med svart dress og hvit skjorte selv 
om man flommer på med mye lys. Graver man 
videre i manualen leser man at kamera kan 
makte å leverere 120 bilder per sekund i 2160 x 
4096 punkters oppløsning. Det er en gigantisk 
masse med data, som i og for seg krever SDI-
tilkobling ved eksterne opptak, men det gir et 
inntrykk av hvilken enorm prosessorkraft  det  
er under panseret på AJA CION. 

Styre og programmene oppgraderes. Sli ap-
paratet gjør man med et enkelt grensesnitt via 
en fargeskjerm som sitter ved kamerasøkeren 
(tilbehør). Det kan man  være skeptisk til, og 
jeg gjør meg opp en mening i poengsettingen 
av kamera. Som tidligrre nevnt skjer lagring på 
spesielle AJA-SSD som levereres i størrelser 
opp til en halv terabyte. Fil-formatet er enten 
Apples Prores eller AJA sitt RAW-format. Vel-
ger man det første står samtlige kvalitetsvalg 
som en mulighet, inkludert det tyngste Apple 
Prores 4:4:4:4 oppsettet. Velger man RAW er 
det behov for å kvitte seg med SSD-lagringen 
isteden kjøre via SDI-ut på eksterne maskiner. 
Utmerket, generøst og helt nødvendig med 
tanke på kameraets datakrevende 12-bitsar-
kitektur. 

Bra på papir
Hva mer? Ja, fordi kamera ikke er så mye mer 
enn et pent innpakket sensor med elektro-
nik og brukergrensesnitt er det om sensor-
detaljene, vi skal fortelle om. Produktspekk 
gir 12-bits 4K-oppløst 4:4:4:4-materiale med 
et dynamisk omfang på 12 stop kan høres ut 
som tekno-svada. Men gjør du hjemmelek-
sen og  leser  tallene ser du at ytelsen er på 
høyde med Arri Alexa og gir mange av de 
mindre konkurrentene juling. Selve chippet 
er i en størrelse identisk med det som sitter 
i det billigere Blackmagic cinema camera, 
som også skryter av sine gode egenskaper på 
papiret. ISO-omfanget er sparsomt fra ISO 
320-ISO1000,. AJA forteller at man lanse-
rer en software oppdatering som blant annet 
gjør det letter for brukerne å justere gamma-
kurvene uavhenigig av ISO. Separat LUT for 
monitorutgangen skal også komme, sammen 
med en generell oppfreshing av  kamera. Opp-
summert så er dette et kamera for eksteriør 

TYPE Filmkamera

SENSORTYPE CMOS, elektronisk global shutter, 12 stops

GRENSESNITT 6 menyknapper, 4 transportknapper 1 media unmount-knapp, 1 innspillnings-

knapp, 1 kotrollratt for grensesnitt samt en LCS-skjem på 320x240 piksler

LINSEFESTE  PL-feste, tredjeparts EF, B4 og G-mount finnes som mulighet

FORMAT 4K, Ultra HD, 2K, 1080 progressiv samt 1080 interlaced

VEKT 2,9 kilo uten håndtak og 3,4 kilo med

PRIS  ca 80 000 kroner

FORHANDLER Video 4 AS,  www.video4.no

forresten i nabokontoret, og hans reaksjoner 
i forhold til nye modeller er nesten mer inte-
ressant enn spekk og teknologisk presteringer 
inni kamera. Filmfotografen vil gjerne få over-
sikt og kontroll på en alle gre ny modell, og han 
blir like misførnøyd hver gang han mislykkes 
med å få gull ut av gråstein på et nytt kamera. 
Leverandørene har konkurrert på en slik måte 
at de har overlatt ergonomi og bruksdesign til 
andre, og de har mer eller mindre produsert 
sensorutstyrte melkekartonger til sine bru-
kere. Den gamle grunntanken om å skulle ta i 
bruk fotografens kropp og skuldere til å bære 
og stabilisere kamera, mens armer og hender 
bare gjør presisjonsarbeidet, ble kastet  på 
skraphaugen. Nå er tanken å overlate hele det 
ergonomiske arbeidet til fotografens armer, 
egen fantasi eller tredjepartsutviklere som 
løser problemet med mekano-byggesett. Og 
det er med denne presentasjonen vi løfter fram 
AJAs debutkamera CION her i Monitor. Det 
er et digitalkamera. Det er et filmkamera. Men 

 Display og grensesnitt på kamera er stilig og 
gjennomført.

PLUSS
• Ergonomi

• Slitasjesikkert

• Materialvalg og look

MINUS
• Lysfølsomhet

• Grensesnitt

• Det dynamiske spennet er 

 ikke stor nok
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IBC content 
IBC Content Everywhere er en 
forelesningsserie som tar for seg 
nyheter innen medieproduksjon, 
apps, digitale enheter, digital 
markedsføring, sosiale medier, 
personlig innhold, big data, sky 
lagringstjenester og investerings-
strategier.   Opplegget starter opp 
under IBC 2015, for så å lansere 
en ny konferanse på slutten av 
november 2015.   

Vitec med HEVC 
VITEC vil demonstrere portable 
HEVC arbeidsflyt løsninger med 
deres MGW Ace Encoder, D265 
dekoder og deres EZ TV IPTV 
Solution på IBC 2015, dette er 
den første 100-prosent hardware-
basert HEVC/H.265 streaming 

applikasjonen på markedet. VITEC 
vil holde til på stand 7.G16

Wearable og VR 
En av de mest populære og mest 
spennende delene av IBC, er IBC 
Future Zone, rett utenfor Hall 8.  
Her får du møte nye prototyper og 
ideer som også blir presentert og 
utprøvd.  I blant utstillerne er BBC 
R&D, Joanneum Research, TIE 
Kinetix og 3D audio spesialisten 
Swiss Audec. I og med at noen 
av produktene som blir presenter 
på Future Zone også er oppe som 
temaer på IBC konferansen får 
du en mulighet til mer inngående 
kjennskap til tekonologien der. En 
av de som vil presentere hva de 
jobber med er Markus Gross, som 
er sjef for  research laben til Walt 
Disney i Zurich.  Han vil snakke om 

hvordan fragmentering i industrien  
påvirker innholdsproduksjon og 
videredistribusjon. 

Barnfind på IBC
Sandefjord selskapet Barnfind 
er tilstede på IBC.  I Amsterdam 
viser de blant annet en SFP med 
større denisity og mulighet for mul-
tiplexing.  Denne CWDM-baserte 
teknologien gjør det mulig å doble 
antall kanaler i begge retninger i 
en CWDM infrastruktur. Opp til 36 
signaler ( eller 18 bi-directional) kan 
bli transportert over en ”standard” 
CWDM infrastruktur, som før var 
begrenset til 18 kanaler. 

På IBC2015 lanserer også Barnfind 
to nye moduler som utvider sel-
skapets satsing BarnOne, som er 
en multifunksjonell signal-nøytral 

plattform. BTF1-09 ASI til IP kon-
verterings kortet har mulighet for  
8 x BNC-kabler, 4-kanalers ASI til 
IP med RJ45 pinners kontakt x 2 (8 
x ASI kanaler til 2 x uavhengige IP 
strømmer) og et hovedkort med 16 
x SFPs. BTF1-09 kortene har de 
samme spesifikasjonene som alle 
de andre BTF1-XX framene. Med 
denne løsningen kan Barnfind lage 
oppsett for flere løsninger der IP er 
nødvendig. 
BarnMini serien har blitt utvidet 
til å omfatte BTF-Mini-16, et nytt 
BarnMini housing set med opptil 16 
x BarnMini med en redundant PSU 
konfigurasjon. PSU oppsettet er det 
samme som for BarnOne serieen 
og kan være standard 100-240AC 
eller satt opp som en 36-72DC. 
BarnMini-03 gir signal ut fra HDMI 
til hvilket som helst SDI SFP.
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bilder og kontrollert lysetting , men om det 
er på høydenmed konkurrernde modeller er 
vi litt usikre på. Så hvordan blir karakterdset-
tingen på  kamera?

Formsikkert
Det beste med dette kamera er ergonomi og 
produktdesign, skulderkameramodellen er på 
vei tilbake og AJA har gjort kameraenheten 
stilig med myke farger og former og gjenom-
tenkt materialvalg. Stålchassi kjennes stabilt 
og pålitelig, koblingene er god og fleksible 
og PL-feste gjør jobben sin med et realt grep 
omkring objektivet. Oppstartstiden er for 
lang, med evighetslenge 31  sekunder, og 
når operativsystemt  fungerer påminner det 
om de tidlige Nokia-telefonene. Logikken er 
direkte brukerfiendtlig og man får lyst til  en 
mer modern lønsing med et nyskrevet opera-
tivsystem. Funksjoner og innstillinger finner 
man lett igjen i systemet og når man vel har fått 
satt opp setup´en så får man heller  unnskylde 
operativsystemet. Trykk på Rec og en viftely-
den gjør en pause mens kamera ruller og mik-
rofonene er påslått. Monitor rakk ikke noen 
omfattende tester, men  i løpet av de timene vi 
testet  kamera var det ikke noe problem med 
viftelyd  som forstyrret på tross av brutal data-
håndtering under panseret.  Vi var oppe tidlig 
om morgen for daggry bilder. Vi får fanget 
inn det første lyset som sveper inn over horri-
sonten. Men her er kamera ikke med meg, i 
hele tatt. Tross ypperlig optikk lykkes jeg ikke  
med å få kamera til å tegne morgenfargene.
ISO320, 500 samt 800 kjennes som noe ennå 
lyssvakere enn hva jeg er vant med. Med en 
anelse mer sol kommer kamera igang   på både 

ISO320 och 500 er looken filmisk og høyklas-
sig. Noen 12 stegvis blendertest får jeg ikke 
testet ut spontant, solen brenner i vindusru-
tene og litt mer nøye målinger kommer senere 
til å bekrefe min misstanke om at dynamiken 
ikke riktig henger med i svingerne. Et par ti-
mer senere sitter ungene ved kjøkkenbordet i 
perfekt myklys fra en molnet morgenhimmel 
og her får kamera en revansje. En passe varm 
og omfangsrik fargeskala tegner ungene med 
gode hudtoner og dyp men kompromissløs 
dekkning i det svarte. Dyktige CION, vi be-
gynner å bli kompiser nå. Litt senere retter jeg 
kamera mot bysilhuetten utenfor med ISO320 
og f7.8. Fokus kontroll, særlig opplever jeg  at  
kamera skaper  den krispe og detaljrike kvali-
tet som testbildene avslører, og nå begynner 
det å oppstå et vennskap mellom oss. 

Hva er dynamikken?
AJA Cion levererer stort, men lover nesten s 
mer, og tanken slår meg att AJA legger krok-
ben på seg selv med for  høye ambisjoner. Mo-
nitor maktet  ikke å få til  12 stegs blendertest, 
vi havner et godt stykke unnå. Og det er en 
stor forskjell hvordan man betaler for herlig-
heten. Hos AJA forteller man at bruk av alle 
de 12 stop krever optimale innstillinger (ISO 
320, White Balance Unity, Color Correction 
Flat). Flat brukar å bety invertert S-kurve 
og helt riktig blir bildene tilfeldig plassetrt 
for så optimeres videre i postproduksjonen. 
Men hva med ISO320? Vi havner i et  oppsett 
der kamera teoretisk påstår å  kunne prestere 
bedre enn hva vi lykkes med på feltet, til en 
ISO-kostnad som kjennes langt i fra modern. 
Dette kamera krever lys for å leverere dyna-
mikk! Presser man kamera er overstyringen i 
høylyset med  mer digital støy enn analogt stø, 
så det gjelder å ha himlens guder med seg når 
man er på opptak. 

Videre er den lave lysfølsomheten til en 
tenkt bruk ved kontrollerte innspillinger, men 
den som velger bort alternative, høykjenslige 
sensorer skal vite hva han eller hun gir seg inn 
på. Den som til vanlig jobber med ISO1600 el-
ler ISO16 000 for den skyld,  bør regne med at 
bildet fra CION er kullsvart og revurdere bruk 
av lyssetting i fra grunnen av.  Det er langt i fra 
selvklart at en veldig lysfølsom sensor levere-
rer dårligere kvalitet enn en lyssvak, og CION 
sin chip lykkes ikke helt med å imponere un-
der testen. Resultatet stiller også spørsmålet til 
hvorfor man har valgt  den dyre PL-fattningen 
som signalerer et eksklusivt kamera enn hva 
modellens elektronikk makter å leve opp til. 

Bra men kan bli bedre
Er lysforholdene og omstendighetene de rette 

gjør CION et ypperlig stykke jobb, og har i 
tillegg en datalagring og workflow som fung-
erer som det skal. Med gammakurvene og lys-
settningen på plass, ISO320 i maskinen og en 
fotograf bak viewfinderen blir bildene meget 
bra. Leverandøren minner oss på  å ta ut min-
nekortet før du stenger av kamera, noe som vi 
glemmer å gjøre flere ganger for å se hva som 
skjer.   Det vil si ingen ting. Lagringen av Prores 
på kort kjennes troverdig og overføringen av 
store mengder data går fort selv på innspil-
lingsplassen takket være Thunderbolt/USB3 
på kortleseren (ekstrautstyr). Selvfølgelig 
skulle Blackmagic sin løsning med standard 
SSD-disker være billigere og enklere, men 
man skulle komme til miste detaljer i bildene.
I løpet av  årene  har noen kameraer blitt leverert 
med en trille-av-stolen-garanti, CION er ikke 
en av de. Dette er et bra kamera som kan  gi 
gode bilder  og presentere et riktig bra resultat, 
men dette kamera krever kunnskap og en neve  
utholdenhet.  De store plusstegneneer for er-
gonomi, styrke og slitasje, materialvalg og look. 
Minus er for lysfølsomhet, grensesnitt og dyna-
misk omfang som føles noe begrennet ut, når 
gammakurvene brukes. Den som kjøper eller 
leier CION for en spillefilm og vil presse fram  
bilder med kinokvalitet  under kontrollerte og 
generøse lysforutsettninger kommer l til å lyk-
kes med det. Selv under testen avslørte dette 
kamera en utmerket bildkvalitet. Men den som 
gjør en dokumentarfilm om Stockholmsnatten 
eller Katter i Skumringen kommer til å bli skuf-
fet når ikke lysstyrken rekker til. Prisen er god, 
men glem ikke velge aktuelt tilleggsutstyr før 
du får kamera i  hus.  AJA har med CION laget 
et relevant og godt kamera i sin prisklasse. n

Pent og skikkelig. SDI-portene pumper ut 120 
4K-bilder i sekunde når man gir full effekt 
på kamera,. Andre tilkoblinger er for SDI-
monitor, LTC og HDMI.

Her ser vi lagringsmedia samt lydmetere med inn-
stillningsratt. Funksjonelt og enkelt men hvorfor ikke 
SSD-media som hos  Blackmagic? 
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Tilbakemelding fra tidligere IBC:  
«Lurt å la disse karene vise oss rundt en times tid. 

Vet ofte hvor man finner ting!»

LARSEN
VIDEO CONSULTING Følg IBC 2015

 på twitter
www.twitter.com/monitormagasin

Imagine 
Communication 

Imagine Communications  er til-
stede på IBC2015 med en helt ny 
plassering på sin stand.  En større 
stand gir de mulighet til å utvide med 
en rekke gjesteforelesere, strate-
giske partnere og paneldiskusjoner 
over hele de fem dagene messen 
varer.  Temaer som hvordan du 
skal lage forretningsmodeller for 
overgang til IP, muligheter for 
økende annonseinntekter ved hjelp 
av deres Omniplatform løsning, og 
hvordan du kan bruke deres Virtua-
lisert Master Control vil være blant 
informasjonen du kan få med deg.

Artec Technologies
Artec Technologies AG fra Tyskland 
utvikler og produserer produkter 
og systemløsninger for streaming, 

opptak, distribusjon og analyse av 
TV / radio / video-innhold via nett-
verk og internett under merke XE-
NTAURIX®. XENTAURIX Media & 
Broadcast Systems er en flerkanals 
og flerkilde løsning med en rekke 
bruksområder, for eksempel til log-
ging av film og TV-innhold, analyse 
av TV-programmer og overvåking 
av TV-kanaler.  Løsningen gjør at du 
lett kan registrere bruken av video 
og lyd, overvåke flere skjermer 
samtidig og samle inn metadata 
fra operasjonsrom eller analysere 
effekten av Mobil-TV sendinger.

      Primestream
På IBC2015 vil Primestream vise 
FORKTM v5.5, den nyeste vers-
jonen av deres cross-platform 
programvarepakke for asset mana-
gement og automatisering. FORK 
v5.5 bygger på over et tiår med 

innovasjon og suksess med mange 
forbedringer, og kommer nå med 
nye kjerneteknologier og mulig-
heter for integrasjoner. Nyheten 
inneholder oppdateringer for både 
FORK Produksjon Suite og Playout, 
med MXF oppsett, high-density I / 
O og 4K arbeidsflyt. FORK v5.5 er 
tilgjengelig for Windows og Mac OS.

FORK Logger, dette er et verktøy 
for å logge video live eller innspilt 
raskt og nøyaktighet, på IBC2015 vil 
du se en oppdatering som gjør det 
mulig å legge til nye klipp gjennom 
å bruke Live Assist rundowns. Dette 
gjør loggede klipp umiddelbart 
tilgjengelige for en operatør, klar 
for avspilling. En konfigurasjon 
for FORK Logger kan målrette 
bestemme arbeidsflyten, slik at 
flere loggere kan samarbeid om 
et prosjekt.

  

        Ikegami
Ikegami har utviklet et nytt TV-
kamera. HDL-57 er et kompakt 
HD-kamera designet for å brukes 
som en fjernstyrt enhet, der du 
kan kontrollere pan/tilt automatisk. 
Kameraet vil bli demonstrert på 
Ikegami sin stand på IBC2015.
Kamerahodet og kontroller er plas-
sert i en enkel rektangulær enhet 
med en størrelse på 90x103x180 
mm og det hele veier kun 1,5 kg. 
HDL-57 kan betjenes eksternt eller 
via sitt bakre kontrollpanelet.
Tre avanserte 2,5 megapiksel 2/3 
tommers CMOS-sensorer er satt 
inn i kamera for å levere et bredt 
dynamisk område. Hver av senso-
rene inneholder en aktive proses-
seringskrets og leverer en digital 
bildestrøm til kameraets digitale 
signalprosessor. 

 

Leaders Summits
IBC Leaders Summits er en eksklusiv konferanse der over 150 europe-
iske ledere for elektroniske medier og underholdningsindustrien møtes. 
Opplegget er inne i sitt femte år, og blander foredrag fra innflytelsesrike 
beslutningstakere,  med selvstendig og kritiske forskningsaktører.
I 2015 er forskningspartneren IBM Institute for Business Value, og 
her har bransjeaktørerer mulighet til å møte fremstående forskere.

IBM vil være tilstede på Leader Summits for å presentere hvordan 
de tenker. IBM mener at  framvekstetn av mobile enheter, fiberbred-
bånd, 4G, reprise-TV og video on demand fører til at troen på at du 
snart kan følge ditt innhold hvor du vil på kryss og tvers av plattformer 
snart vil bli en virkelighet. IBM vil også vise hvordan TV seervaner 
er i endring i store europeiske land.  IBM mener dette gir grunnlag 
for å tenke nytt om hvordan folk vil ha framtidens medieinnhold

Årets tema er: -Hvordan forbli en ledende aktør i et media økosystem 

i endring.  Opplegget vil bli ledet av journalist Andrew Neil. Han vil gi 

Her får deltagerne innblikk i de strategier og analyser som ligger bak de 
valgene som taes av kringkastere. Det vil bli satt et særlig søkelys på de 
teknologiske fremskrittene og hvordan dette påvirker forbrukernes atferd.

Et annet tema er hvilke utfordringer OTT står overfor . I foredragene her vil du 
møte Ma’as Sheikh, President, Starz Play Arabia,  Michelle Munson, admi-
nistrerende direktør og medstifter, Aspera og Tom Burns, M & E CTO, EMC.

Christian Kurz, Senior Vice President i Research avdelingen til  Viacom In-
ternational Media Networks skal vil ha en paneldebatt med  Laurence MI Alle 
d’Aout som er  sjef for  TV Beat og Elisabetta Romano, konserndirektør og 
leder av TV & Media Solutions hos  Ericsson. Tema for deres paneldebatt: Er 
i hvilken grad seerne kan bli inkludert i firmaets forretningsstrategi? Hvordan 
bruke avansert dataanalyse for å forutsi atferd? Og hvordan kan analyse-
verktøy brukes til å gi seerne bedre innhold og mer relevant annonsering?

&

John Are: 
+47 95 94 63 79 
johnare.nor@vitcom.no

Gilbert: 
+47 92 02 19 11 
gilbert@lvc.no  

Vi vil gjerne møte deg på IBC 2015
Ring +47 4040 8105

eller se www.videoutstyr.no for kontaktinformasjon

Vi fører blant annet:
AB on Air - Atomos – AutoCue - Avid – AVIWest – Blackmagic – Canon 

Convergent Design – Dracast - For.A - JVC – LupoLux – Manfrotto 
Panasonic - ReflecMedia – Sennheiser - Sony – SWIT – TvLogic – Zylight
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FAKTA OM IBC 2013

Åpningstider
Fredag 11/9 – tirsdag 15/9
Kl. 09:30-18:00

Registrering 
IBC 2015 avholdes på RAI  
Congress Centre, Amsterdam i 
løpet av følgende periode: 
Konferanse: 10 - 14. september.
Utstiling: 11 - 15. september

IBC Utstillingen
IBC regner med fler enn 55 000 
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 ulike emner. Her har 
du mulighet til å fordype deg i en 
allsidig agenda som tar for seg en 
rekke intressante emner. I tillegg 
til rene foredrag finner du også en 
rekke praktiske kurs og møter for 
brukere av teknologi. 

Hotell
Du får oversikt over tilgjengelige 
hotellrom på 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 19 27
Fax: +31 (0) 20 549 19 46
E-post: hotelservice@rai.nl
Internett: www.rai.nl/hotelservice

Norges 
ambassade i Haag
Ambassadør Anniken Ramberg 
Krutnes
www.noorwegen.nl/norsk/
Telefon: +31 70 311 7611
Fax: +31 70 365 9630
E-post: emb.hague@mfa.no
Besøksadresse: 
Norges Ambassade
Lange Vijverberg 11,
NL-2513 AC The Hague
Åpningstider: 
Man-fred kl: 09:00 -16:00
Konsulatet 
Man-fred kl 09:00-12:00 
Tlf: +31 70 311 7611
Fax: +31 70 311 7629

Det norsk Generalkonsulatet i  
Amsterdam er hos: Russel  
Advocaten,
Reimersbeek 2, 1082 AG  
Amsterdam
Tlf: +31 20 301 55 45
Fax: +31 20 301 56 35
e-post: norway@russell.nl 

Helsetjenester
Fra og med år 2004 skal du som 
EØS-borger ha med deg ett Eu-
ropeisk helsetrygdkort (EU-kort) 
på reiser i EU/EØS og Sveits. 
EU-kortet viser at du er forsikret i 

Norge. Kortet gir deg rett til medis-
insk nødvendig legehjelp under et 
besøk i et annet EU/EØS-land. 
Europeisk helsetrygdkort bestilles 
her: www.nav.no

Cafeer 
Damplassen ligger midt i Am-
sterdam. Her kan du se på livet 
og kose deg. Husk å få med deg 
Koninkljik Palais og Magna Plaza 
og Nieueve Kerk. Damplassen har 
lenge vært hjertet av Amsterdam, 
og midt på 1600-tallet ble plassen 
fremstilt av den kjente maleren Ling-
elbach, som et sted med sydende 
liv, der rike kunder handlet hos en 
rekke fremstående handelsmenn. 
Koninkljik Paleis, som ligger på 
vestenden av Damplassen, var 
opprinnelig et slott som ble ombygd 
til et rådhus. Mange av kafeene 
i Amsterdam har røtter tilbake til 
1600-tallet eller tidligere. Adressen 
er Rozenboomsteeg 4. 
Du skal ikke behøve å gå sulten 
i Amsterdam. Det formlig kryr av 
restauranter av alle typer og i alle 
prisklasser. Flest spisesteder finner 
du selvsagt sentralt i byen, og ikke 
minst plassene Leidseplein og 
Rembrandtsplein har et enormt 
utvalg. Alle verdens kjøkken er 
representert i Amsterdam, og er du 
på jakt etter eksotisk mat fra Mid-
tøsten eller Tyrkia, forsøk området 
rundt sentralbanestasjonen i den 
indre by eller Niewuwendijk. Også 
området omkring Jordaan vest i Am-
sterdam har en rekke sjarmerende 
og forholdsvis rimelige restauranter. 
Gaten Zeedijk har mange puber og 

restauranter blant sine vakre pit-
toreske bygninger. Et annet tips er 
gaten Leidsedwarsstraat.
Et godt restauranttips for Am-
sterdam-besøket er Café og Res-
taurant Amsterdam, som ligger i 
Watertorenplein 6 på hjørnet av 
Van Hallstraat og Haarlemmerweg. 
Det er enklest å ta en taxi dit. Res-
tauranten ligger i et industribygg 
(renovert og omgjort) og byr på en 
helt spesiell atmosfære. En god 
søkemotorer for restauranter er: 
www.dinnersite.nl

Kuriosa
Innbyggere: 738 763
I stor-Amsterdam: 1 498 205
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
Vippebroer av tre: 8
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 2015

Full digital behandling er en del av 
oppsettet til HDL-57, dette gjør at 
kamera skalerer bildestrømmen 
automatiskHD-SDI-utgang. Spesifi-
serte ytelsesparametere inkluderer 
F11 på 2000 lux følsomhet, 60dB 
signal-til-støy-forhold og 1000 TV-
linjers oppløsning i 1080i-format 
(700TVL i 720p-format).
Blant de operative funksjonene i 
HDL-57 er seks-posisjon valgbar 
gain (0-30 dB), seks elektriske luk-
kertider (1/100 til 1/2000 sekund), 
fire-posisjoners optisk filter (100, 25, 
6,2 og 1,6 prosent) og en to-posisjon 
elektronisk fargekorrigering filter 
(3200 og 5,600K). Det optiske filter-
hjulet er motorisert og kan styres fra 
et Ikegami fjernbetjeningspaneler 
som RM-50B og OCP-300. Ved 
hjelp av disse filtrene kan kameraet 
håndtere et svært bredt spekter av 
lysforhold. Auto-hvit-balanse mo-

dusen gjør at du kan håndtere et 
bredt spekter av fargetemperaturer.

Ikegami HDL-57 opererer på 12V 
likestrøm (11 til 16V), forbruker 
18W eller mindre med strøm. Den 
leverer to HD-SDI utganger og har 
et referansesignalinngang som 
aksepterer tri-level HD sync.
aktører om hvordan de bruker disse 
verktøyene til å levere sine kreative 
løsninger.

MEDIABANK.ME
Det norske selskapet Media  
Netwerk viser på IBC 2015 en 
spennende nyhet.  De har utviklet 
et sky-basert «MAM» for lagring 
og håndtering av video. Levert via 
skyen muliggjør tjenesten sikker og 
skalerbar lagring av kringkastings-
materiale med metadata, automa-
tisert arbeidsflyt for publisering og 

distribusjon. Mediabank er utviklet 
av Media Netwerk, basert på 
deres lange erfaring fra jobb med 
filoverføring og teknologiutvikling 
med kringkasting i fokus, og denne 
nye løsningen har vært en naturlig 
utvidelse av et tjenestespekter mot 
profesjonell video.

Lokalisert på Oslo Broadcast 
Center har Media Netwerk en  
rekke tjenester for kringkastere,  
rettighetshavere og produksjons-
selskaper, alt driftet i et profes-
jonelt NOC med mulighet for  
24/7/365 SLA. På referanselisten 
finnes det kjente navn som MTG, 
Discovery, Swiss Football Assosia-
tion, Fotball Media, Mastiff, Warner 
Bros m.fl.

Etter mange år med programle-
vering til kringkastere er høstens 

nyhet å også levere reklame via 
Mediabank. Applikasjonen AdEx 
vil kombinere selskapets lange er-
faring med kringkasting ved hjelp av 
innovative tekniske løsninger med 
brukervennlighet i fokus. Du kan 
lære mer om Mediabank på IBC:
Stand med demo: Aspera Partner 
Village, Hall 7, Booth 27 B27   
Møterom IBC Conference: book 
på info@mediabank.me eller ring  
+47 23 68 80 00.

Følg IBC2015 på twitter: www.twitter.com/monitormagasin

NYHETER PÅ IBC 2015

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

Lawo viser produktene som inkluderer implementeringer 
av RAVENNA Audio over IP-teknologi.

• Lawo Host Commentary enhet, 
• V_line videobehandlings systemer.
• JADE og Multitrack Editor kringkasting software. 

• MC²-serien, kringkastings konsoller vil bli vist med  
Automix og 3D-lyd. Safire og Crystall radio konsoller vil bli 
presentert i nettverk, med funksjoner som loudness meter.

På standen kan du treffe Jarle Felin, Christian Snilsberg og Fleming Sørensen fra Lawo Nordic.

Lawo AG | Am Oberwald 8 | 76437 Rastatt | Germany | www.lawo.com   
Jarle Felin | jarle.felin@lawo.com | +47 90 65 96 70

Marius Borge - Product Manager, 
Espen H. Halvorsen - Head of Partner-
ships, Terje R. Hammer - CEO

Møt oss på IBC 2015: post@avit-systems.no
 

LiveU – Quantel – Lynx Technik – Livestream – tools on air – Ateme - VISLINK – Elemental  

Apantac – Metus – Annova – Arvato – Anton/Bauer – Miller – JVC – Panasonic – Portabrace 

Blackmagic Design – Autoscript – RTS – Vocas – Paralinx – Fieldcast – cmotion – Atomos

MØTE UNDER IBC?
Kontakt oss på ibc@video4.no

www.video4.no  |  Tlf: 56 90 42 10
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KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo

Hovedkontoret for Red Europe i London har tenkt høyt: Hvem er våre kunder og hvordan kan vi ekspandere? 

Svaret ble Red Epic Dragon for profesjonelle stillfotografer.

Tekst & foto: Harald Bang Olsen 

REPORTASJE    INTERFOTO / RED

Skap situasjonen og fang 
ØYEBLIKKET

stillfotografer som i dag bruker Hasselblad 
har begynt å ta i bruk Red som arbeidsred-
skap. Mye av årsaken er krav til sluttprodukt 
som ikke bare er trykte media men også TV, 
video, nettbrett, digitale storskjermer og  
plakater. Red Dragon kan levere det beste av 
flere verdener. 

Red Epic Dragon gir 6K rammer med et  
19 megapiksel RAW-bilde, noe som er opp til 
9x flere piksler enn 1080p HD. I dag handler 
det om 6K RAW (2:1, 2.4:1) eller 19 mega-
piksler. En stillfotograf  har da mulighet til å 
ta ut framegrabs og printe ut i A3 format med 
super oppløsning og ekstrem god kvalitet. 
Neste år, muligens slutten av dette året, kom-
mer en ny sensor med Vista Vision størrelse 
om leverer 8K (8,192 X 4,320 pixler)  RAW 
filer i 16 bits format. Dette betyr betydelig mer 
informasjon i bildet enn for eksempel fra et 
Cnon/Nikon kamera.

Epic-M Red Dragon med 6k sensor er litt 

større sammenlignet med super 35, men min-
dre enn vanlig fullformat, så om man sammen-
ligner trykt bilde mot en Hasselblad så taper 
Red Dragon. Red kameraene et modulbasert 
og har et lett avtakbart mount som gjør at du 
kan bruke nesten hva som helst av optikk, 
Canon, Nikon, Leica og vanlig PL fra filmin-
dustrien direkte på kameraet.

Filme både video og still
En annen årsak til interessen for Red Dragon 
fra stillfotografene er ønsket fra kundene om 
også å levere video ikke bare stillbilder. - Om 
du har en jobb hvor du vet du skal levere både 
stills og video har du en funksjon som heter 
HDRX som gjør et du kan si ja takk begge de-
ler til kunden, forteller Linus Börjes. 

Opptak med en lukkertid på en femtidels 
sekund gir ikke skarpe/fryste still bilder. Hos 
Red Dragon kan man filme i HDRX som gir 
to samtidige eksponeringer pr frame. Du kan 

sette den ene til 1/50 dels sekund og den an-
dre til for eksempel 1/200 dels sekund. Med 
andre ord muligheter til å ta ut video med le-
vende bilder eller fryste bilder i høy kvalitet. 

Sensorene til RED DRAGON har et dyna-
misk område på over 16.5+ steg, noe som gir 
den stor fordel i utfordrende lysforhold. For-
bedret signal-til-støy-forhold gir en trygghet 
på at bildekvaliteten er print- og kinoklar fra 
ISO 200 til 2000. Færre filtre, færre IR-proble-
mer og mindre støy gir deg flere muligheter for 
perfekte eksponeringer. I og med at alt hand-
ler om metadata og RAW filer så er ingenting 
endelig i opptak. Alt kan endres i etterarbeid, 
både ISO og fargetemperaturer.

Stillfotografer som om to-tre år ikke har tatt 
steget videre fra tradisjonell foto til video vil 
få store problemer med å overleve. Alt i følge 
produktsjef for video Linus Börjes hos Inter-
foto i Drammensveien 130 i Oslo.  n

Fang øyeblikket med EPIC-M RED DRAGON er budskapet fra Interfoto.

– En stillfotograf skal kunne presentere en 
historie på 1/125 dels sekund, noe som ikke 
alltid er like lett. Man kan så å si bomme litt 
på avtrekket. En portrettfotograf som jobber 
med Red setter kameraet på et stativ, bruker 

fjernkontrollen og filmer og snakker med 
portrettpersonen. Fotografen som har skapt 
en stemning i studio kan fange øyeblikket. Du 
mister ikke noe. Etter opptak et du to trykk 
fra et perfekt øyeblikk, et trykk på stopp og 

et trykk som eksporterer en TIF fil som kan 
videre behandles i alle slags redigeringspro-
grammer, forteller Linus Börjes, produktsjef 
for video hos Interfoto i Oslo.

Linus Börjes sier videre: – Profesjonelle 

I følge Linus Börjes, produktsjef for video hos 
Interfoto i Oslo, er det mange stillsfotografer 

som nå satser på Red Dragon kameraer.
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Blackmagic Design har utviklet et kamera som ikke ligner på noe annet. Utskiftbar sensor og en nærmest 

massiv, bepansret design, er bare noen av egenskapene for dette unike 4K-kamera for dramaproduksjon. 

Blackmagic Design URSA er et forsøk på å skape et lavprisalternativ til konkurrentene Arri Alexa og Sony F55.

Tekst: Jos Svendsen

Foto: Jos Svendsen & Blackmagic Design

TEST FILMKAMERA

Blackmagic Design URSA

Et 4K-slagskip

Den nyeste lanseringen fra Blackmagic Design er 
URSA, et kamera så bra at man kan tenke at Black-
magic Design kanskje var litt for raske med sitt 4K 
Production Camera, som krever en hel del tilbehør 
for å kunne brukes profesjonelt. Det meste som man 
måtte legge til et Production Camera er allerede 
innebygget i URSA.

Det første man tenker når man løfter fram es-
ken med kamera er at den må være laget av an-
riket uran, den er uvanlig tung. Når man åpner 
esken ligger det  et takkebrev fra Blackmagic 
sjef Grant Perry øverst. Etter dette åpner man 
det designete topplokket, og her ligger kamera 
klart. Det er ingen Apple-følelse ved  første 
møte, men ikke så særlig langt i fra. Dette er 
noe som Sony, Canon og Panasonic bør satse 
på. Å få en god opp pakningsfølelse er aldri feil.

I tillegg til kamera følger med manualer og 
software på et SD-kort samt nettaggregat til 
kamera. I tillegg finnes en dongel og fargekor-
rigeringsprogrammet DaVinci Resolve pluss 
et stativadapter.

Resten av morroa får man stå for sjøl, det vil 
si batterier og optikk, om man ikke har valgt 
modellen uten objektivfatning. Det sistnevnet  
er  kanskje litt merkelig, men kamera har også 
en HDMI-inngang og monteringsplate for 

montering av for eksempel et DSLR-kamera. 
Dette gjør Blackmagic Design URSA til ver-
dens tyngste feltinnspillingsboks i 4K-format , 
som kan brukes sammen med for eksempel et 
Sony A7s DSLR.  Men muligheten til å bytte 
ut både objektiv og sensor er en unik egenskap 
på markedet. Kamera kan kjøpes  med både 
EF- og PL-fatning.

HDMI-versjonen og en versjon med B4-
fatning til broadcastobjektiv og ND-filter 
har blitt markedsført men finnes ennå ikke i 
handelen. Variantene med EF- og PL-fattning 
bruker samme Super35-sensor som Blackma-
gic Design Production Camera, noe som gjør 
at bildekvaliteten hos URSA kan sammenlig-
nes med tidligere kameraer. Blackmagic De-
sign har ennå ikke lansert fatnings- og sensor-
moduler som separate produkter, derfor er 
ikke oppgraderingsprisen kjent.

 

GEDIGENT, VELDIG GEDIGENT
Vi går tillbake til utpakningen. Vi har allerede 
nevnt kameraets tyngde. Selve huset veier 7,4 
kilo. Med optik, batteri og alt annet nødven-
dig ekstrautstyr  kommer man rakst opp i 12 
kilo. En Arri Alexa veier 6,9 kilo, Sony F55 
veier 2,2 kilo og Sony FS7 veier 2,0 kilo, alle 

uten optikk og batteri. URSA er dekket med 
i flyaluminium og frest ut i et stykke. Det fin-
nes flere grunner til at kamera veier så mye. 
En er at kamerahuset brukes for kjølning av 
kameraets prosessor og sensor. Det er viktig 
at bildesensoren er nedkjølt fordi stønivået 
stiger med temperaturen. Det kan bli litt pro-

blematisk for det mindre Blackmagic Produc-
tion Camera om man ikke er oppmerksom på 
kjølniningen, fordi støyen kan stige på grunn 
av varme. URSA har ikke bare passiv kjølning, 
uten og ventilasjon og væskekjølesystem, slik 
at framtidens strømslukende sensorer også 
skal kunne brukes.

I tillegg til prosessoren og sensoren må også 
kameraets tre monitorer kjøles ned. Kamera 
kommer med en 10-tommers monitorskjerm 
og to statusskjermer, så det er en hel del elek-
tronikk som skal kjøles ned. Vekten er altså 
en framtidsforsikring og sørger i tillegg for at 
kamera er utrolig stabilt. Ulempen er selvføl-
gelig at man må skaffe seg et nytt stort stativ 
og medlemskort på et gymstudio  for å kunne 
bruke kamera.

I tillegg bruker kamera ganske mye strøm. 
Det innebærer at det kreves store batterier på 
minst 150 Wh.  Det betyr at har du ikke slike 
batteriet må dette også handles inn. V-lock-
batterier krever også et adapter for å kunne 
brukes, og det veier også en del.

Når det gjelder ekstrautstyr så kanskje man 
skulle overveie å skaffe Blackmagics skulder-
beskytelse, om man tenker å bruke dette som 
et skulderkamera. Og det kan faktisk være en 
god idé. Kamera er velbalansert og har samme 
feeling som gamle broadcastkameraer. For 
handholdte filmopptak kan man derfor klare 
seg uten rigg og lignende. Det er bare å mon-
tere en søker, sette kamera på skulderen og 
sette i gang.  I tillegg har kamera  innebygget 
montering for 15-millimeters rør og VCT 14 
kameraplate. Dette gjør det enkelt å sette på 
et par rør på kamera og montere et håndtak 
på røret. Det finnes mange monteringshull 
på kamera slik at man lett kan montere søker, 
lys, lyd og andre tilbehør direkte på kamera. 
På denne måten er kameraets design veldig 
funksjonell.

Størrelsen på kamera gjør at det er plass 
nok, så det er bare å koble på. Det her er det 
første kamera som vi har testet der plasse-
ringen av en Atomos-recorder ikke spiller 
noen rolle. Kamera er så massivt at tyngde-
punkte ikke forandres av halvkilos recorder. 

 
MASSE AV KONTAKTER – OG RETT SORTS 
KONTAKTER
Kamera har mange tilkoblinger: 12G SDI inn, 
12G SDI ut, referens (BNC) til ekstern søker/
monitor, tidskode inn og ut, 2 stk XLR-uttak 
og et halvtoms uttak til høretelefoner (jippi!). 
Det finnes også en 12-20-volts-inngang og en 
12-volts utgang til ekstern søker. Alt dette er  
godt forankret i kamera. Særlig glad blir jeg 
når jeg registrerer god plass til uttaket for  

TYPE 4K-kamera

SENSOR 25,34 x 14,25 mm (Super-35)

OPPLØSNING 4608 x 2592, 4096 x 2304 (4K 16:9), 4608 x 1920 (4K 2.4:1), 3840 x 2160 (Ultra 

HD), 3072 x 2560 (3K Anamorfisk), 2048 x 1152 (2K 16:9), 1920 x 1080

VIDEO 2 x CFast 2.0. Format: Lossless CinemaDNG RAW, RAW 3:1 , RAW 4:1 og Apple ProRes i 

3840 x 2160, 1920 x 1080

LYD 48 kHz og 24 bit

HØRETELEFONUTGANGER Ja

LYD INN Ja, 2 x XLR

HDMI Ja, men kun inngang

3G-HD/SD-SDI-UTGANG Informasjon savnes/1 x 12G-SDI -- 10-bit 4:2:2

TIDSKODE Ja

GENLOCK Ja

SELVUTLØSERKONTAKT 2 x LANC med 2.5 mm sub-mini

IR-FUNKSJON Informasjon savnes

SKJERM 1 x 10,1 tum 1920 x 1080, 2 x 5 tommers 800 x 480

SØKER Nei

STØRRELSE OG VEKT 31.2 x 15.5 x 24.4 cm, 7 500 gram

PRIS EF/PL cirka 80 000/88 000 kroner

DISTRIBUTØR Video 4 AS, www.video4.no 

Som dette her glamourbildet antyder, er URSA-kamera tenkt brukt til drama. Ursa er latin og betyr bjørn.

PLUSS
• Solid design

• Ekte 4K med RAW, mulighet  for å 

 ta i bruk mange ulike objektiv

• Lett å bruke

MINUS
• Lav lysfølsomhet

• Krever muligens investering i stabilt  

 stativ og ekstra batterier

• CFast-kortene er fortsatt  dyre

• Krever en kameraassistent for å 

   fungere optimalt
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høretelefonene. Dette er ogsså noe som Sony, 
Panasonic og Canon kunne lært noe av – og 
faktisk også Blackmagic selv når det gjelder 
deres  Cinema og Production Camera, der 
valget av kontakter er meget magert. Det  
hadde vært smart om kamera også hadde hatt 
en 1,4 HDMI-utgang, noe som hadde gitt 
større fleksibilitet i ved monitorering og til-
kobling av recorder.

Til slutt har kamera en USB 2.0-port-
tenkt brukt for oppdatering av kameraets  
software.

 
ET KAMERA PÅ STATIV
Man skjønner raskt at URSA er et kamera for 
dramaproduksjoner og ikke ville dokumen-
tarer.  Ting som vekten, men også kameraets 
oppdeling av funksjoner. Den ena siden er helt 
egnet  til lyd med store, tydlige målemetere og 
en stor 5-tommersdisplay på 800 x 480 piks-
ler. På andre siden av kamera finnes et  tilsva-
rende display. Begge displayene kan skifte 
mellom bilde, statusdisplay, kamerameny 
og funksjonsdisplay. Begge statusdisplayene 
er trykkfølsomme og kan altså brukes for å 
konfigurere kamera. Funksjonsdisplayen har 
funksjoner som for eksempel formatering av  
CFast-minnekort som kamera bruker til å 
lagre  video på. Den siste skjermen på kamera 
er søkerskjermen, som er på 10,1 tommer og 
er en ren fryd å bruke. Man kan gå tillbake 
og sammenligne med Sony FS7, som mange 
synes hadde en fin skjerm – når man har sett 
skjermen på en URSA så fremstår Sonysk-
jermen som et lite  frimerke. Det er en herlig 
følelse å ha en så stor skjerm som søker, og 
takket være størrelsen kan man kanskje slippe 

å bruke en ekstern monitor. Ett soltrekk med 
beskyttelse trenger du om kamera skal brukes 
ute, både på grunn av lysstyrken og for å unn-
vike reflekser på skjermen.

Statusdisplayet viser waveform for bildet 
men også for lyden, og det er faktisk ganske 
så genialt. Man kan ikke bara se hvordan du 
overstyrer lydsignalet i sanntid, slik som van-
lige metere viser, men man kan også i ettertid 
se om man har overstyrt.

I tillegg til de to waveformsdisplayene 
og statusinformasjon om innspillnings-
format, forbrukt innspillingskapasitet på 
minnekortet og tidskoder, finnes det også 
en fokusindikator på statusdisplayet som 
viser kontrastomfang. Tanken er at når kon-
trastovergangene er helt skarpe, så er bildet 
i fokus. Om vi tenker oss et bilde av et sja-
kikbrett. Om brettet ikke er i fokus er det en 
myk overgang mellom de svarte og de hvite 
feltene, men om brettet er i fokus så er det en 
brå overgang mellom feltene. Har man en ka-
meraassistent med på opptak, er det enkelt 
å se bildene fra kamera på displayet og bytte 
mellom det og statusdisplayet etter behov.

Ingen av displayene kan slukkes helt, noe 
som hadde vært bra både for å spare strøm og 
når man helt enkelt ikke behøver display.

Søkerskjermen er ikke trykkkjenslig men 
har et antall med knapper på siden der man 
delevis kan styre igangsettingen av kamera, 
men også styre visningsfunksjonene på søker-
skjermen. Peaking og zebra finner du lett, og 
begge funksjonene er konfigurerbare. I tillegg 
finnes det bilde-overlay som kan vise ulike bil-
deaspekter, for eksempel 1:1,85 eller 1:2,35. 
Det gjør det enkelt å klare beskjæringen i 

forhold til det bildeformatet som man senere 
vil distribuere i. Og nettopp denne søkersk-
jermen gjør at man kan bedømme et bilde i 
1:2,35 på en god måte.

 
FORNUFTIG LYDDEL
Lyddelen er mye bedre en den på Production 
Camera. Her finnes både XLR-innganger og 
et utmerket lydmeter. Det finnes både valg- 
og soloknapper for kameraets to lydkanaler. 
URSA er et rent stereokamera, så det går ikke 
ann å  spille inn ekstrakanaler fra en feltmikser 
i lydsignalet. Du bør også huske på at  lydjus-
teringen er elektronisk. Derfor er det ikke noe  
stopp på lydjusteringen når man når 100 eller 
0 prosent, knappen bare fortsetter å kunne 
vries. Dette er noe som man helt enkelt må 
vende seg til.

Det går ikke å se  på overstyringsindikatoren 
på søkerskjermen, så om man er  alene om å 
operere kamera er overstyringsindikatorn på 
den indre statusskjermen. Lydkontrollene og 
uttaket for høretelefoner finnes på motsatt 
side fra søkerskjermen, noe som gjør det litt 
vanskelig å operere både som lydteknikker og 
filmfotograf. 

 
DET BESTE INNEN 4K
Kamera kan spille inn CinemaDNG RAW 
og RAW 3:1 med film dynamic range med 
en oppløsning på 4000 x 2160. I tillegg får du 
Apple ProRes 444, ProRes 422 HQ, 422, 422 
LT og 422 Proxy i oppløsningene på 3840 x 
2160 og 1920 x 1080. Man kan også velge 
en log-profil eller en ITU 709-profil, som 
Blackmagic kaller video. Kamera spiller inn 
med opp til 1320 Mbps i ProRes 444 og 125 
megabyte per sekund i RAW-formatet. Andre 
ProRes-formater har lavere bithastigheter. 
Tenk på at RAW-formatet er angitt i megabyte 
per sekund og skal multipliseres med 8 for å få 
tallet korrekt i megabit per sekund. Man kan 
spille inn med opp til 80 bilder i sekundet med 
RAW 3:1 og ProRes, noe som gir mulighet for   
slowmotion i 4K-oppløsning. Blackmagic 
angir et blendaromfang (dynamic range) på 
12 blendersteg for kamera. Det er litt mindre 
enn Sony FS7 og Arri, men fortsatt ganske bra.

 
OPPSUMMERING
Bildekvaliteten er på nivå med, eller bedre 
enn, Blackmagic Production Camera. Uten 
å kunne sammenligne direke med et Produc-
tion Camera virker det som om det er mindre 
støy ved ISO 400 og ISO 800. Men i forhold 
til Sony FS7 eller Canon C300 er URSA ingen 
nattkikkert akkurat. Kamera har også mye fær-
re muligheter til å justere bildene i etterkant 

enn andre kameraer.  Derfor må man spille inn 
i RAW, og kamera matches i postprodukajon 
om det skal løses. Som en gavepakke er det 
derfor med en full versjon av DaVinci Resolve, 
slik at det kan fungere å spille inn en fargeset-
ting i begynnelsen for så å korrigere. Kamera 
har doble minnekortplasser til CFast 2.0-kort. 
Forventet innspillingstid i UHD er cirka 11 mi-
nuter på ett 128 GB-minnekort ved innsilling 
i RAW og  omtrent det doble ved ProRes 422 
HQ. Kamera bytter automatisk mellom de to 
minnekortplassene.

CFast 2.0 er en variant av Compact Flash-
kort og tillater innspillinger med opp til 600 
megabyte per sekund. Arri er den eneste ka-
merafabrikanten i tillegg til Blackmagic som 
bruker CFast. Atomos har også CFast 2.0  
minste recorder. Prisen for et 64 GB XQD-
minnekort, som brukes i for eksempel Sony 
FS7, koster cirka 3 000 kroner. Tilsvarende 
60 GB CFast-kort koster cirka 3 200 kroner, 
så forskjellen er ikke så stor. Men, som sagt, 
ingen av korttypene er lette å få tak i  så sørg 
for  å ha mange av de. Og glem ikke å ha en 
USB-leser til minnekortet. URSA dukker 
ikke opp som USB-disk, så en kortleser 
trengs.

Bildekvaliteten er bra, meget bra. Og takk 

til Blackmagic Design for at de lånte oss en 
Zeiss CP.2 15 mm F2,9 sammen med kamera. 
Dette er et objektiv som vi ikke hadde lyst til å 
levere tilbake. Dette er optikk som er hundre 
prosent fritt for bildefeil og har en fantastisk 
mikrokontrast. Ikke noe ondt ord om DSLR-
optikk, men ikke noe er så bra som the real 
thing. Man forstår  raskts at livet med en URSA 
må planlegges nøye. Det er et tungt kamera å 
flytte rundt på. Her blir alle kamerabevegelser 
jevne på grunn av kameraets treghet. Det er en 
veldig hyggelig opplevelse  å ta i bruk søker-
skjermen, og URSA er det første 4K-kamera 
der vi har kjent oss helt sikre på fokusinnstil-
lingene. Alt fungerer bra, og du trenger ikke 
mye ekstrautstyr for å bruke det profesjonelt, 
slik som du må for å få Blackmagic sitt Pro-
duction Camera til å fungere. Vi vil helt klart 
foretrekke URSA-kamera, det gir veldig mye 
bildekvalitet for pengene og passaer bra til dra-
ma og reklame, der kravene til bildekvalitet er 
høye og tempo ikke trenger å være så hektisk. 
URSA har fordelen av å ha RAW-video og det 
ultrahøykvalitative ProRes-formatet, og en 
bra design som er skreddersydd for tunge 
dramaproduksjoner. Samtidig er kamera så 
lett å bruke at man enkelt finner ut hvordan 
man kan bruke det optimalt. n

Den store 10,1-tommers søkarskjermen er en stor fordel ved 4K-produksjon.

Blackmagic URSA et velutstyrt gedigent kamera 
for dramaproduksjon med design som minner 
litt om et romskip.
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Tekst:  Peter Fredberg

Foto: HeliAir Sweden

REPORTASJE HELIAIR

Det er et hysteri rundt alle typer av nye fantastiske quadro- og oktakoptere som flommer ut på markedet.  Da 

er det lett å glemme bort orginalen, helikoptere. HeliAir levererer en helhetsløsning med helikopter, kamera, 

recordere, regi, operatører og filmpiloter. De har over 16 års erfaring og levererer filmtjenester i verdensklasse 

verden over med base i Stockholm. Spørsmålet er kommer de også til å hoppe på oktakoptertoget?

Når skal du velge helikopter?

HeliAir har idag ti helikoptere og tretten  
piloter. To av disse pilotene er filmpiloter,  
eller som det heter på engelsk, Specialist Pilot.
Hva synes dere om de nye quadra- og  
oktakopterne og muligheten til å filme  
fra disse?
– Spennende! Vi følger utviklingen og vi  
elsker ny teknikk, særlig saker som flyr, sier  
Tobias Larsson. Jeg tenker markedet nå  
begynner å bli veldig mettet. Alle skal fly  
oktakoptere eller quadrokoptere. Det er 
mange aktører som bryter luftfartsregler 
for å få de perfekte bildene. Det er litt som i  
Villle Vesten, ganske ukontrollerbart.

Teamet på HeliAir jobber på oppdrag i hele 
Europa og når de snakker med andre kolle-
gaer i bransjen er også de ganske bekymret. 
Faren er stor for kollisjoner mellom droner  
og hellikoptere. 

– Det er nok desverre slik at det bare er et 
tidsspørsmål før det hender noe alvorlig, det 
er en farlig utvikling. 

Filmhelikoptrene HeliAir bruker er blant 
annet et Eurocopter AS350, som faktisk 
er verdens mest populære filmhelikopter.  
Rotorkonstruksjonen med tre blader gir mu-
lighet for  ekstra myk flyging og i kombinasjon 
med den kraftfulle jetmotoren finnes det all-
tid gode sikkerhetsmarginer. Helikoptere har 
plass til fem personer pluss én pilot, noe som 
gir et romslig og sikkert arbeidsmiljø med 
stengte dører i alle rettninger. Helikoptere har 
mulighet til å operere over hele Skandinavia, 
og er også utstyrt med nødflottører hvis man 
skulle tvinges til å nødlande på åpent hav. 

– Etterfylling av JetA1-bensin kan gjøres 
rundt på flyplasser i hele Skandinavia eller 
på våre egne bensintankanlegg. Vi kan til og 

oktakopter og å sitte ombord i et varmt  
og moderne helikopter, så er valget enkelt  
for mange.

I tillegg til dette så har helikoptere en enorm 
løftekraft. Dette gjør at man uten problemer 
kan fly med tyngere kameraer og annet spesial- 
utstyr som gir høykvalitetsbilder. Det finnes 
ingen vektbegrensninger for valg av kamera-
utstyr, man er rett og slett veldig fleksibel.
– Vi er ekstremt mobile. Med verdens beste 
transportmiddel og gyromontert kamera kan 
vi gå hvor det skulle være, og vi kan jobbe 
raskt og effektivt. For eksempel hvis man skal 
lage bilreklame, kan man filme fem, seks ulike 
plasser som ligger langt fra hverandre, på bare 
noen timer. Dette er noe som er helt umulig 
å fikse med et lite radiostyrt system, og et ele-
ment man ikke alltid tar med i beregningene. 

Kameraet styres med en joystick inne i heli-
kopteret. Det kan være en stor fordel å kunne 
frame bildet rent balansemessig, mens man 
flyr selv og ikke bare ser på en steril monitor. 
På denne måten får man ofte en bedre over-
sikt. I tillegg finnes det enkelte steder man ikke 
kommer seg til med et oktakoptersystem. He-
liAir gjorde en naturdokumentar der de blant 
annet skulle filme en 3600 meter høy vulkan 
på Filippinene. 
– Du sleper deg ikke opp til fots med et   

oktakopter på ryggen til slike høyder for å  få 
tatt bilder. Enkelte steder kommer du deg rett 
og slett ikke med en drone. Rekkevidden på 
våre helikoptere er 65 mil og/eller 3,5 timer 
med flytid. Vi kan filme nonstop i løpet av 
den tiden og det har vi faktisk også gjort på 
noen oppdrag der vi filmet praktisk talt hele 
flytiden.

Det er begrensninger med alt. En av ulem-
pene med et helikopter er at man har en 
voldsom down wash fra rotorbladene, som 
er veldig mye kraftigere enn de som sitter på 
en drone. Størrelsen og støyen fra et helikop-
ter kan føre til at man ikke får tatt alle type  
bilder. Det finnes situasjoner da en drone er det 
mest fornuftige valget, men ofte kan filming  
fra helikoptere løse oppgaven ypperlig.

HeliAir oppdaterer stadig sitt utstyr og har 
også gleden av å teste ut en rekke nyheter.  I 
2008 kjøpte selskapet Ciniflex W14. Dette 
er samme type utstyr som BBC brukte da de 
gjorde Planet Earth. Systemet er helt fantas-
tisk - stabilt og fleksibelt. Ciniflex er et ameri-
kansk selskap som blant annet har  koblet inn 
militær teknikk i sine systemer.

Cineflex V14 er et femakslet gyrostabilisert 
kamerasystem som levererer helt rolige bilder. 
Systemet har et Sony HDC 1500 kamera som 
levererer full HD-kvalitet med en oppløs-

ning på opp til 1920x1080 i 4:4:4 eller 4:2:2.  
Kameraet er integrert i en kullfiberbygget kule 
som er roterbar i 360 grader, og som styres via 
et joystickpanel inne i helikopteret. Kulen som 
omslutter gyrostabiliseringen er mindre enn 
40 centimeter i diameter. HeliAir har kamera- 
rigger for både Eurocopters AS350/AS355 
og Bell Jet/Long Ranger. Systemet kan også 
monteres på blant annet helikopter, kran, bil 
eller båt.

Kameraet har en vannvittig zoom på  
42x med en utrolig brennvidde fra hele  
24 mm-1 000 mm, opp til 2 000 mm med  
extender. Man kan lese nummerskiltene på  
en bil på flere kilometers avstand. Den  
optiske plattformen justeres aktivt over 2 
800 ganger i sekundet, styrt av militærtut-
viklet gyro og sensorer. Dette er uten tvil 
markedets beste stabilitet. Systemet kan også 
tilby livelink-løsninger som er perfekt å bruke  
under sportseventer eller nyhetsoppdrag.
– Vi flyr med egne helikoptere i Skandinavia. 
For oppdrag utenfor vår rekkevidde transpor-
teres Cineflex-systemet lett i fem stk pelicases. 
Systemet passer både på helikopter, bil og båt 
og er lett å rigge. Systemet makter å operere i 
de fleste typer vær. Vi har for eksempel vært 
på opptak for Robinson med dette systemet  
– 40°C, regnskog , fukt og salt. Ikke noe pro-

AS350-helikoptere med Cineflex Elite-system på 
oppdrag i Finland.

med stille med en egen tankbil for krevende 
oppdrag på isolerte plasser.

En markant forskjell på et quadrokopter og 
et helikopter er at helikoptere har mulighet 
til å filme fra én meters høyde opp til 4000  
meter med maksimal kvalitet. Et quadro- eller 
oktakopter kan ofte ikke fly høyere enn 120 
meter i følge regler fra Luftfartstilsynet. Andre 
fordeler som man kanskje ikke tenker på er 
mulighetene for samtidig påsyn; ombord i et 
helikopter kan både fotograf, regissør og  kun-
den følge opptakene live. De kan sitte bekvemt 
ombord i helikopteret og følge arbeidet med 
bildene på monitorer, og komme med innspill  
på kameravinkler og selve filmingen.

– Det å kunne sitte varmt og godt er vik-
tig for enkelte kunder. Jeg skal ikke nevne 
navn, men får man velge mellom å gå ut på 
en kald, regnvåt åker for å filme noe med et  

Interiøret i en av helikopterne med et 17 tommers 
monitor der bildene av et hav med skyer fra Cineflex 
Elite Arri Alexa-kamera vises. 
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blem.  Vi har også filmet i -33°C i Nord-Norge 
på en tysk filminnspilling. Driftsikkerheten er 
utrolig. Alt bare fungerer.

For to år siden kjøpte de inn ytterligere ett 
system - mer innrettet på filminnspillinger, 
filmindustri samt reklamefilm i High End  
segmentet. Systemet heter Cineflex ELITE og 
i dette systemet sitter et Arri Alexa M-kamera. 
Dette er Arris største Super 35-kamera. Cine-

flex ELITE er  i dag verdens beste gyrostabili-
serene kamerasystem for helikopter.
– Det er slik nå at på de største filminnspil-
lingene bruker man veldig ofte nettopp Arri 
Alexa. Nå dekker vi også dette markedet.
HeliAir tilbyr to stk Canon 4K zoom optik 
med spesialbygget ND-filter og polfilter. En 
14,5-60 mm  optikk og en 30-300 mm. 
– Vi tar opp i industristandarder som DNxHD, 

ProRes og ARRIRAW i frame rates opp  
til 120 fps operert fra en 17” grade one  
reference monitor.

Cineflex ELITE gir deg utrolige nattbilder 
og filmatisk skjerpe. HeliAirs “aerial film crew” 
har operert Cineflex-systeme siden 2008, 
og har bred erfaring fra filminnspillinger og  
krevende scener. 
– ELITE kan man rigge på helikopter, båt, 
kran, bil og 4x4.  Sammenlignet med lignende 
systemer kreves det ingen kalibrering og Cine-
flex ELITE-systemet rigges på under to timer  
og kan enkelt fraktes i  tre til fem pelicases.

I dag finnes det bare et Ciniflex Elite-system 
i hele Europa og det gjør at HeliAir får spørs-
mål om å reise og filme over hele verden - noe 
som skaper erfaring fra flere typer prosjekter. 
Det er mye å gjøre for teamet. Den uken vi var  
på besøk fikk de inn forespørsler om sportpro-
mo, to reklamefilmer og et TV-prosjekt. 
– Vi har som mål å bre oss ut kunskaps- og  
erfaringsmessig gjennom en rekke type fork-
skjellige oppdrag.

Teamet har bred erfaring  fra utenlandsopp-
drag fra over femten land og kan også bistå 
med booking av helikopter i andre land.
– Vi leverer helikopterfilmtjenester med et hel-
hetsansvar. I tillegg til kameraoperatør og film-
pilot kan vi tilby aerial director/koordinator 
for å optimere oppdraget. Under utenlands- 
oppdrag bistår vi kunden med planlegging, 

AS350-helikotper med Cineflex V14 i opptak under 
et båtrace der flyr man i opp til 120 knop. Her 
hadde et quadrokopter hatt vanskelig for å følge 
med!

LongRanger utstyrt med Cineflex Elite.

helikopterbookning og oppfølging av det utenlandske helikopter-
selskapet.  Dette er en type service vi gjør for at kunden skal få mak-
simal valuta for sitt budsjett og få i land en vellykket produksjon. 
Vi har lang erfaring og et bredt kontaktnett, dette minimaliserer 
riskikoen for feil. 

Vi mener det er en fordel at en pilot som flyr filmoppdrag har en 
filmatisk forståelse og et visuelt blikk. Når teamet fra HeliAir reiser 
langt bort - f.eks til Malaysia - med sitt utstyr, leier de et helikopter  
lokalt og monterer filmutstyret. Ofte har ikke disse pilotene noen  
filmfotoerfaring.   
– Når vi gjør slike jobber har vi regissør framme i forsetet hos  
piloten og operatøren sitter i baksetet. En flyvant regissør, kan da 
hjelpe en uruttinert pilot med å få til de bildene vi er på jakt etter.  
Piloten har alltid en egen monitor, regi og kameraoperatøren har 
også hver sine monitorer. Når vi forbereder filmningen går vi igje-
nom bildene vi vil ha, da kan man eliminere feil som en urutinert 
pilot kan komme til å gjøre. Det er et samspill mellom pilot og ope-
ratør, akkurat som det er på et oktakoptersystem der én flyr og én har 
ansvar for kameraet. Pilotens filmerfaring og visuelle manøvrering 
er veldig viktig for sluttresultatet.

Mange produksjonsselskaper, både utenlandske og norske, har 
en ambisjon om å øke produksjonsopplevelsen på sin film, TV-serie 
eller reklame. Tar du en titt på for eksempel en bilreklame er det 
intressant å se hvordan helikopterbilder løfter produksjonsverdien. 
Det blir mer og mer vanlig å legge inn denne type bilder, særlig i  
reklamefilmer der man vil ha et spenstig billedspråk.  – Dette kan 
man velge å gjøre både med ordinære helikoptere og med quadra-
koptere. Det er samme form for bildespråk. Dette er noe som faktisk 
er en fellesnevner for begge disse systemene. Med et quadrakopter 
kommer du bare til en viss høyde og du kan bare fly relativt langsomt. 
Dette gjør at det er vanskelig å få det store visuelle flytet og de store 
episke bildene der du f.eks passerer over et stort landskap i høy fart.

Skal dere gå inn på dronemarkedet?
– Det er et naturlig valg å gjøre. Om kunden vil ha bilder fra quadro- 
og oktakoptere og skriver dette inn i manus, da skal vi naturligvis 
levere dette. Fordelen er at vi da vil ha alt under samme tak, både disse 
mindre systemene og større helikoptere, gjerne også i kombinasjon. 
Vi skal kunne pakke inn det radiostyrte systemet i helikoptere, fly 
opp til Nordkalotten, ta bilder, lande og så  pakke ut quadrakopteren 
og fortsette på lavere høyde.  

Om man deler opp quadro- og oktakopterbranssjen er halvparten  
hobbyflygere pluss de som er profesjonelle og har et lite selskap om-
kring dette. Den andre halvdelen av bransjen er  det øverste skiktet 
med utstyr som fort koster over en million med kamera. 
– Det er i dette skiktet vi vil  legge oss når det blir aktuelt å konkurrere 
på dette markedet. Vi vil ikke starte med å konkurrere med dyktige 
hobbyflygere og enkeltmannsforetak. Det vi har ventet på til nå er å 
finne den perfekte tekniske kombinasjonen, slik at vi kan fortsette å 
leverere et “top of the line”-produkt.  Vi vil lansere dette snart og det 
blir spennende å se markedsresponsen.

Tobias forteller at han privat eier tre radiostyrte helikoptere og et 
radiostyrt fly og han elsker flyspill.
– For meg blir det nok lett å ta i bruk slike spennende nye systemer, 
sier han. n

Cineflex V14-system med 24-1000 mm. Det er 42x 
zoom! Helt unikt!

Styresystemet til Ciniflex-systemet.

AS350 B2-helikopter med Cineflex V14 montert ute 
på oppdrag.

www.monitormagasin.no
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Tekst: Peter Fredberg

Foto: Peter Fredberg & Pitchup

REPORTASJE  PITCHUP

I Mølndal utenfor Gøteborg ligger selskapet Pitchup som utvikler og leverer UAS-farkoster eller  quadro- og 

oktakoptere. Deres kunder finner man både innen media og industrien men også blant offentlige myndighe-

ter. Den svenske reddningstjenesten er en av deres kunder, men de har også samarbeidet med det svenske 

forsvaret og det svenske direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Droner i et helhetskonsept

Pitchup ble etablert i 2011 av Thomas  
Fransson og Erik Eriksson, i et mindre  
kjellerlokal i Johanneberg. Lokalet vokste 
de ut av på bare to år. I de nye lyse lokalene 
i Mølndal, har de et spennende showroom, 
og her leverer de helhetskonsepter for dro-
ner og unike UAS-løsninger,  i tillegg hjelper 
de andre selskaper med å utvikle  tekniske  
løsninger for droneflyging. De tilbyr også  
kurs i droneflyging til sine kunder. De har  
en egen utviklingsavdeling der de  
blant annet hjelper kunder innen tekno- 
logisk industri med å utvikle produkter som 
passer inn i dronekonsepter. 

– Ingen spørsmål er for store eller for små, vi 
ser fram i mot å skulle hjelpe alle våre kunder. 
Vi drives av et engasjement for innovasjon og 
målet vårt er å levere best mulig teknikk til våre 
kunder  sier Erik.

Hva er det som gjør dere unike på markedet?
– Det er nok måten vi har bygget opp selska-

pet  på og at vi har bygget det dynamisk og hatt 
en strategi som vi skulle vært et stort selskap. 
Dette gjør at vi har satset på å bygge opp en 
supportavdeling. Vårt mål har vært å tilby et  
profesjonelt helhetskonsept til våre kunder. 
Vi  er tilstede i hele produksjonskjeden, alt i 
fra design av egne produkter, innkjøp, finan-
siering, montering, utdannelse, leveranse, 
service og support sier Thomas.

Pitchup selger også en rekke andre droner 
fra andre produsenter. De største og mest 
kjente er Zero Tech, DJI og Hyperion. Under 
merkenavnet UAV Power produserer de sine 
egne batterier. Alle deres produkter desig-
nes in-house. De bygger om og modifiserer  
modeller tilpasset til hva dronene skal  
brukes til , og kan utvikle konsepter fra  
scratch, avhengig av nyttelast, batteritid eller 

proffmaskinen i tillegg til våre egne systemer 
sier Erik.

SVT i  Stockholm jobber nå med et TV-
konsept der alt materialet er filmet fra luf-
ten og er gjort med en maskin fra Zero Tech 
High One.  Desverre får ikke gutta i Pithcup 
fortelle hvilken produksjon det er, de bare ler 
konspiratorisk når vi prøver å finner det ut. På 
semiproffsiden er det dronemerket DJI som 
dominerer i dag hos Pitchup. De har hatt en 
spennende oppvisning med en modell som 
heter Inspire One som klarer å  filme i 4K. Den 
tar stillbilder av høy kvalitet og er et veldig en-
kelt og logisk produkt.

Teamet er raske til å få produktene ut til 
kundene og de har en filosofi bak leveransen. 
Avhengig av hva kunden skal bruke produk-
tet til, så blir det gjort modifikasjoner av alle 
systemene de leverer. Kunden vil kanskje ta i 
bruk et spesielt kamera eller en spesiell optikk. 
I blant kan man tilpasse det hele med noen 
deler fra varelagre og da tilpasses det med en 
gang.  Men mange ganger må de gjøre  mer 
omfattende modifikasjoner slik at det kan bli 
opp til tre ukers leveringstid.

– Vi kan i prinsippet løfte hva som helst med 
de systemene vi leverer. Skal man løfte et fem 
kilos kamera så koster det veldig mye penger.   
Hvis man da finner en konfigurasjon som le-
verer et lignende resultat så blir det kanskje 
billigere og man kan bruke et mindre kamera 
og drone, sier Erik.

– Det handler mye om hvilke krav man set-
ter til kvalitet påpeker Thomas. Hva er det du 
som kunde vil ha ut av opptakene. Skal du bare 
publisere på web så holder det med enklere 
kamera og mindre quadrokopter.  Skal du 
filme en spillefilm er det helt annen teknikk 
du må ha.

I dag er  det ganske så 50 / 50 mellom prof-
fer og  amatører som henvender seg til Pitchup. 

– I prinsippet levererer vi  RTF altså Ready 
To Fly. Vi levererer i prinsippet aldri noe an-
net.  Det er et fåtall produkter som går ut til 
kunden der de selv skal sette i sammen hele 
systemet sier Thomas.

Hva skal man tenke på før man går til inn-
kjøp av et dronesystem?

– Tenk på hvem som er kundene dine sier 
Thomas. Hvilke krav stiller disse til deg som 
leverandør? Gjør du reklamefilm for Volvo så 
kanskje du ikke skal kjøpe et produkt til 10 
000 kroner , da framstår ikke løsningen din 
som så veldig eksklusiv. Er du frilanser og 
skal teste ut droneverden, og det er en eien-
domsmegler som du skal ta noen bilder for, 
da rekker det  kanskje med en billigere drone.

I tillegg er det viktig å sette seg inn i hvilke 

regler og sikkerhetsforanstaltninger som gjel-
der for luftfotografering.  Vi er tydelig på det i 
vår dialog med våre kunder. For de som hand-
ler online så har Pitchup mye informasjon på 
hjemmesiden om hvordan man går frem for å 
operere sikkert og lovilig. 

– I begynnelsen var det nok litt usikkert hva 
man fikk og ikke fikk gjøre sier Erik. Det var 
litt rock’n’roll. I dag vet de fleste som flyr dro-

ner noe om hva som er lov og ikke lov.  Men 
jeg tror vi er et av de få selskapene som gir 
kundene utførlig og ordentlig informasjon.  
Vi synes det har med kundservice å gjøre. Jeg 
tror kundene vil ha og trenger informasjon om 
regelverk og sikkerhet.

– De som jobber profesjonelt med dette 
følger gjeldene regelverk slavisk. Møter du 
derimot en femtenåring som kjøper sin før-

Pitchups egendesignete Prototype X8.

andre krav kunden setter.
– Dette er vel en av de sakene som skiller oss 

fra andre selskap i bransjen.  Vi kan ta fram et 
produkt som er helt unik og som  er tilpasset 
en spesiell kunde og deres krav sier Erik.

– Til nå har vi utviklet Prototype 6,  Proto-
type 7 og Prototype 9 som den svenske redd-
ningstjenesten bruker sier Erik.

– Zero Tech High One er også et populært 
fabrikat på proffsiden akkurat nå forteller Tho-
mas. Når vi ser nærmere på denne maskinen 
så er det ting om gjør den forskjellig fra an-
dre. Vi har løftet konseptet kvalitetsmessig og 
gått et steg  videre fra langt billigere løsninger, 
med blant annet bedre kontaktløsinger, dob-
bel GPS og doble flysystemer slik at man har 
en faktisk redundans. Den har til og med fall-
skjerm om det skulle trenges.

– Det er en fantastisk bra gimball på denne 
riggen, derfor er dette et av de mest etterspurte 

I service-og modifiseringsverkstedet er det nok å gjøre.

ZeroTechs populære High One modell er utviklet for high-end-markedet.

Behøver du reservedeler? Sjekk med Pitchup, de har det meste!
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ste billige drone, så tror jeg ikke han tenker på 
regler eller sikkerhet i hele tatt sier Thomas. 
Vi hjelper alle våre kunder med søke om fly-
tillatelser og  forsikringer. Vi har til og med 
utdannelse og kurs for droneoperatører. 

Kursene Pitchup tilbyr sine kunder spenner 
i fra grunnleggende til avanserte flyoperasjo-
ner. Viktig informasjon i disse kursen er regel-
verk og sikkerhetsrutiner.  I tillegg har man en 
rekke praktiske øvelser. 

– Våre kurs er veldig etterspurte sier Tho-
mas. Ikke bare blant proffer men blant folk 
som vil inn i bransjen eller amatører som vel-
ger å fordype seg i droneflyging. Det er veldig 
dyrt å kræsje, derfor kan det  være en bra in-
vestering og en billige måte å lære seg å fly på.  
Det er mange små tips og triks som du får med 
deg på slike kurs.

Sikkerhet er noe Thomas og Erik påpeker 
gang på gang. Den slags  utstyr som dette kan 
faktisk være livsfarlig å handtere på feil måte. 

– Å fly et quadro- eller oktakopter er egent-
lig en liten del av kursingen, det er enkelt bare 
du forstår prinsippene.  Men hva skal du gjøre 

før du flyr, hva hender når du flyr i kulde, der 
man  kan miste opp til halvparten av batterika-
pasiteteten. Vi  gir informasjon om grunnleg-
gende metrologi og hvordan man leser vær-
kart og hvordan man bruker flykart. Hvilke 
regler gjelder for flyhøyde og  fart.   I tillegg 
gir vi tips og råd om vedlikehold av dronene 
forteller Erik.

  Når det gjelder forskjellen mellom et 
system som Pitchup leverer og et stort heli-
kopter for filming påpeker Erik og Thomas 
enkelheten i deres systemer. Disse kan man 
i prinsippet lære seg forholdsvis raskt og du 
får en oversikt i hva du skal gjøre etter  fem 
minuters konsultasjon av håndboken. Et he-
likopter tar minst et år å lære seg å fly og det 
er en dyr utdanning. 

– Man skal heller ikke glemme miljøaspek-
tet påpeker Erik. Bruker du et helikopter så 
legger du igjen mer forurensing i atmosfæren 
og i løpet av et år blir det en hel del.   Det er 
verdt å ha i bakhode. 

– Teknologien gir også nye muligheter for 
nye bildeløsninger for produsenten. Det fin-

nes absolut tillfeller der et helikopter er tingen 
man skal bruk. Skal du for eksempel fly opp til 
4 000 meter så er det et  helikopter som gjelder 
enn så lenge påpeker Thomas.

Hva er det mest spennende prosjektet 
dere har jobbet med? 

– Et spennende samarbeid er det vi har hatt  
med reddningstjenesten der vi har utviklet 
systemer som lever opp til deres høye og me-
get spesifikke krav sier Erik.

– Eller når oppdragene har bragt oss til Ka-
narieøyene fortellerThomas. Slike oppdrag er 
alltid morsomt å få og spennende å levere.

Erik og Thomas synes alle oppdrag er in-
teressante på ulike måter. Det er så mye som 
skal stemme over ens og det setter høye krav 
til kvalitet og hva slags utstyr de skal levere. 

– Det er spennende når vi vi kan få tatt fram 
utvikle og designe nye egne produkter for en 
spesifikk kunde. Det kan være nye krav til fly-
tid eller at dronene skal kunne håndtere en 
spesiell type nyttelast.  I slike tilfeller må vi 
jobbe mye med designet i utviklingsfasen og  
det kan være krevende men interessant fortel-
ler  Thomas.  

Hva som er den mest sårbare delen av dro-
nene er de enig i . Rotorbladene sier de i kor. De 
selger mange slike som reservedeler. Men det er 
faktisk slik at de som skaffer seg mer avansert 
utstyr sjelden kræsjer, man blir kanskje mer 
nøye fordi det koster for mye penger å kræsje 
?  Folk  er  naturligvis mer forsiktig med dyrere 
systemer og har ofte Pitchups sine kurs og der-
ved større erfaring. 

Vi har også telefonsupport om kunden 
skulle behøve mer praktisk hjelp. 

– Selv med enkle og dumme spørsmål er det 
bare å ringe.  Hvis kunden på grunn av avstan-
der ikke kan komme til oss så kan vi via nettet 
koble opp oss mot deres quadrokoptere og gi 
service, sjekke systemene og stille en sikker 
diagnose selv på lange avstander forteller Erik.

De fleste maskinene kommer i dag med No 
Fly Zone varsler innebygget i systemet. Det 
gjør at man ikke kan fly nære flyplasser og lig-
nende objekter. For ikke så lang tid siden fløy 
en drone inn mot det Hvite huset i  Washing-
ton DC, så nå er praktiskt talt hele Washington 
en No Fly Zone. Denne typen  sikkerhet er 
noe som vil komme mer og mer.

– Det kommer sikkert til å bli lignende 
begrensninger i Sverige. Jeg synes det er po-
sitivt at man kan beskytte visse objekter sier 
Thomas. Det finnes faktisk forstyrrelsesutstyr 
som du kan sette i strømkontaktene om du vil 
slippe å se  quadrakopter på eiendommen din.

Utviklingen i antall droner har vært så mar-
kant at det i dag finner selskaper som jobber 

med å forstyrre styringsteknologien  for fly-
vendesystemer. Det er faktisk et projekt som 
Pitchup også er en del av.

– Oktakoptere kan være en trussel og da 
kan man på en enkel måte få senket disse ma-
skinene sier  Erik.

En teknologi som flere utviklere i  bran-
sjen og jobber med nå er løsninger som får 
oktakoptere til å automatisk unngå hindere 
og autonomt kunne fly i rettning av f.eks et 
hus.  Dronene blir utstyrt med sensorer for 
romoppfattning. Dette kan bli et bra system 
for blant annet reddningsoppdrag i framtiden. 

– Du sender dronen inn i et hus og så leser 
den av status i alle etasjer, det er noe som  kom-
mer til å bli en realitet sier  Thomas. 

LIDAR kommer også til å bli et vanlig  sys-
tem i framtiden. Dette er et optisk måleinstru-
ment som måler egenskaper hos reflektert lys 
for å kjenne på avstanden og/eller andre egen-
skaper ved et objekt. Dette åpner opp andre 
muligheter for quadro- og oktakoptere til å 
fungere i autonome sammenheng. 

– Det finnes til og med noe som heter Pre-
cisions Jordbruk som jeg trodde var science 
fiction inn til jeg kom i prat med en som solgte 
jordbruksmaskiner. Bøndene har helt utrolig 

nøye beregninger for rettninger når  de ploger 
og høster, og de vet hele tiden eksakt hvor de-
res jordbruksmaskiner har vært. Vår teknologi 
kunne smidig og enkelt scanne av et felt og 
se hvor bonden behøver å gjødsle, slik at han 
slipper å gjødsle hele feltet. Hvor trenger du 
å vanne ? Hvor vokser det ugress? Ta  for ek-
sempel floghavre som det er straffbart å ha på 

jordet sitt og som kan bli ganske dyrt hvis du 
ikke bekjemper det. Da er det helt klart intres-
sant for bonden å raskt kunne se om det finnes  
floghavre på jordet og hvor, forteller Erik.

Erik og Thomas er overbeviste om at denne 
type bruksområder vil eksplodere framover 
og de er klare for å erobre nye markeder. n

Thomas Fransson og Erik Eriksson, gründerne av Pitchup med sine egendesignete maskiner.

Flyøvelser under en av Pitchups populære kurs.

Erik Eriksson her med en av deres droner, han lurer på om det kommer til å bli flere No Fly Zones.
Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

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

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

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no
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REPORTASJE  SJØFARTSVERKET

Kameraer behøver ikke bare å brukes til film- og reklamefilminnspillinger. De spiller også en viktig rolle for 

besetningen ombord på det svenske  Sjøfartsverkets reddningshelikoptere. I Sverige er det Sjøfartsverket 

som har ansvaret for sjø- og flyreddning. Det finnes reddningshelikoptere på basene i Umeå, Norrtålje, Visby, 

Ronneby og Gøteborg. Ved en nødalarm tar helikoptere av i løpet av 15 minutter. Besetningen består av fire 

personer: to piloter, vinsjoperatører og en reddningsmann.

Sjøreddningens nye øye

I dag bruker reddningstjenesten helikoptere 
av modellen AW139. Dette er et modern 
tomotors, fembladet helikopter med en stor 
åpen og firkantet kabin med to store skyvbare 
dører på hver side. Den klasseres som mid-
delstung. Utover alt utstyr som behøves for 
å fikse oppdraget på en sikker måte, er disse 
helikoptrene utstyrt med fem videokameraer 
med innspillingsmulighet. 

Kamera har 1/4” CCD DSP Colour Sensor 
som gir et videosignal med NTSC/PAL og har 
101° horisontalt x 76° vertikal Field Of View. 
Filmformatet er JPEG 2000, en videokom-
primeringsalgoritme som er av  en overlegen 
kvalitet på hver bilderute og som muliggjør en 
omfattende analyse av bildene etter oppdrag. 

Materialet lagres på en Digital Video Recorder 
Multi-Channel HD Saab CR22. Dette er en 
flerkanals digital videobåndspiller som kan 
spille inn lyd- og videosignaler på en flyttbar 
64 GB Mass minnesmodul (MMC). Dette gir 
en meget lang innspillingstid, vanligvis 7-80 
timer, med høy kvalitet. 

På bakenden av helikoptere sitter et av ka-
meraene rettet framover med et synsfelt på 62° 
horisontalt og 48° vertikalt, noe som gjør at pi-
lotene får en visuell kontroll over motor, baga-
sjedører og helikoptere under operasjonene. I 
kabinen sitter et kamera som filmer og dekker 
i prinsippet hele gulvet slik at man får en over-
sikt over hva som skjer der under arbeidet med 
for eksempel en pasient. 

selve reddningsarbeidet når det gjelder søk. I 
dag er kameraene helt enkelt et system for at 
piloter og annen besettning skal få gjort sine 
jobber på en sikker måte. Når vi får vårt nye 
FLIR-kamera kommer vi til å kunne bruke 
dette for eksempel til reddningssøk, forteller 
Patrik.

FLIR står for Forward Looking Infra Red og 
er et varmesøkenekamera, også kalt termisk 
kamera. Det fanger inn et bilde med infrarød 
stråling på samme måte som et vanlig kamera 
fanger inn et bild med spekteret for synlig lys. 
I stedet for å fange inn spektere fra det synlige 
lyset på 450–700 nm ”ser” varmekamera van-
ligvis i spekterområdet 5 000-14 000 nm (5-
14 µm). Med FLIR-kamera  får besetningen 
derfor mulighet til å ta varmekamera i bruk 
ved reddning og søk i mørket på en helt an-
nen måte. Hele systemet er ganske finurlig. 
Kamera kan kobles til helikoperets strålekas-
tere som da følger kameraets bevegelse. Man 
kan til og med få posisjonen til det punktet du 
retter kamera mot. Kamera kan derfor brukes 
til aktivt å søke etter en ting eller en person. 
De nye helikopterene er tilpasset til å kunne 
bruke FLIR (FLIR Ultraforce 350). Det er pr. 
dags dato ikke satt et tidspunkt for installering 
og innkjøp av løsningen, men man tror det vil 
skje i uoverskuelig  fremtid. 

Bildene fra de ulike kameralinsene kan vises 
samtidig både i cockpit og kabin. Man velger 
om man vil se bildet fra et spesifikt kamera 
eller om du vill se flere kamera samtidig. Opp 
til fire kamerabilder pluss et digitalt kart kan 
vises samtidig. I cockpiten har pilotene kon-
troll på bildene og i kabinen er det systemo-
peratøren som har oversikt over kameraene. 
Slik det er i dag sendes ikke noe bilde videre 
til operasjonssentral på land. Materialet kan 
lagres og kan komme til å spille en viktig rolle 
når man vil gå gjennom og analysere et opp-
drag. Var det noe som kunne  vært gjort bedre? 
Er det noe som gikk bra og man kan lære av?  
Slik kan man analysere det i ettertid.  

Trenger dere tillatelse for å filme fra 
lufta?

– Nei, det skulle være veldig lite fleksibelt  
om vi måtte søke om lov før alle reddnings-
oppdrag, sier Patrik og ler. 

Kameralinsene utsettes for harde forhold 
ute i vær og vind på tøffe oppdrag, likevel har 
ikke besetningen hatt noen problemer med de 
og er veldig fornøyd med systemet.

– Fordelen med de innebyggete kamera-
ene er at de hjelper oss til å få et helt annet 
overblikk av omgivelsene og det som skjer i og 
rundt helikoptere under et oppdrag. Kamera-
ene har helt klart øket sikkerheten. n

Kameramontering under helikoptere.

På utsiden på vinsjen er et kamera rettet 
nedover for å kunne vise det som skjer under 
vinsjen og hva som henger  under helikoptere. 
Under helikoptere finnes også to kameraer, en 
rettet bakover mot landingsrettningen og en 
rett nedover for at pilotene skal kunne se hva 
som skjer under helikoptere ved start og lan-
ding ute i terreng.

Patrik Nilsson, reddningmann stasjonert 
ved Norrtåljebasen, forteller om hvordan de 
bruker kameraene og hvordan de hjelper be-
settningen på oppdrag.

– Kameraene brukes i hovedsak for å gi be-
settningen en bedre oversikt og som et tillegg 
til de ytre referensene f.eks ved  vinsjing og 
landing. Vi bruker ikke disse fem kameraene i 

Det nye helikoptere AW139 in action.

Oversikt i cockpiten. Det gjelder å 
holde rede på knappene! I midten 
av instrumentbredden ser vi bilde 
fra det aktermonterte kamera.

Kabinens LCD-display som viser 
akterkamera og et digitalt kart.
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AKTUELT BRANSJENYTT

Overskudd for Sennheiser

Sennheiser Group presenterte sine årsresultater for regnskapsåret 
2014, sammenlignet med året før økte lydspesialistens totale omset-
ning med 44,3 millioner euro til 634,8 millioner euro, en økning på 
om lag 7,5 prosent. Netto salgsinntekter økte med 20,4 millioner euro 
til totalt 34,7 millioner euro. Selskapet, som feirer sitt 70-årsjubileum 
i 2015, vokste i alle regioner over hele verden – og Sennheiser økte 
spesielt sin omsetning i Asia og Australia betydelig. 

Med denne ytterligere økningen i salgsinntekter i regnskapsåret 
2014 opprettholder Sennheiser Group den kontinuerlige økningen i 
salget man har sett de siste årene.

Satsing på innovasjon 
For ytterligere å fremme en innovasjons- og samarbeidsånd mellom 
teamene i hele selskapet fokuserer Sennheiser i økende grad på vide-
reutvikling av interne arbeidsstrukturer og -prosesser. Ett flaggskip-
prosjekt er det nyinnviede Innovation Campus ved selskapets hoved-
kontor i Wedemark: Med sine 7000 kvadratmeter bruksareal er dette 
det største og mest moderne innovasjonssenter i lydbransjen. Siden 
mars 2015 har stedet gitt de tverrfaglige teamene et sted der de kan 
drive felles forskning på banebrytende lydløsninger. 
– Vårt nye Innovation Campus gjør at vi kan sette nye standarder 
innenfor lydbransjen, forklarer Daniel Sennheiser. 
– I disse miljøene utvikler vi lydløsninger optimalt skreddersydd for 
å møte våre kunders individuelle ønsker og behov påpeker han. 

Undervannsfotograf Per-Børre Kiserud i Fenris Film har sammen 
med det australske selskapet C.A.T.S utviklet et UV-kamera til å feste 
direkte på hvalen. C.A.T.S har kontor i Australia og Tyskland. Selska-
pet spesialiserer seg på utvikling av minikameraer til forskningspro-
sjekter.  Per-Børre Kiserud har samarbeidet med kontoret i Australia 
om utvikling av et kamera som kan tåle de dypene de operer i ved 
undervannsfilm,  dvs ned til 600m i Andfjorden utenfor Andøya.  

4K Kamera 
Løsningen er et 4 k minikamera ukjent produsent, utstyrt med VHF- 
sender, GPS-mottaker, dybdelogg og et releasesystem som festes med  
sugekopper på hvalen og kan sitte på i inn til 6 timer.  Prototypen ble 
testet i fjor og den satt da på i 4 timer og 2 minutter ved undervanns-
opptak.  Opptakene skal brukes i den nye storsatsingen til BBC  
Oceans, der man i løpet av hele syv episoder a ́ 60 min, skal følge livet 
i verdenshavene både over og under vann.  Dette er en oppfølger etter 
programserien ”Blue Planet” som ble produsert i 2001. Opptakene 
skal foregå i 2 måneder i perioden desember 2015 til februar 2016, 
på Tromsø, Senja og Andenes.  Fenris Film og Per-Børre Kiserud skal 
bidra med filmopptak, undervannsopptak og som location manager.  

Teknologisk utvikling
Ny teknologi gjør at man har fått muligheter til å avdekke flere av 
havets uløste gåter og få dette filmet.  Dette vil gi forskerne et nytt 
verktøy i sitt arbeid og TV-seerne fantastiske nye undervannsbilder.  
Utviklingsprosjektet er et samarbeid  mellom hvalforsker marinbio-
log Lars Kleivane, BBC og Fenris Film. Lars har utvilklet deployment 
systemet som i realiteten er et avansert luft drevet gevær, som sender 
kameraet,  som er utstyrt med sugekopper  mot  dyret og fester seg 
på hvalryggen. 

Som fisken i vannet BBC inngår 7 års avtale

Ericsson inngår syvårig avtale om playout- og media-styringstjenester 
til BBCs portefølje av kanaler i Storbritannia, samt BBC World News

Ericsson har undertegnet en syvårs playout-kontrakt med BBC, 
en av verdens ledende allmennkringkasterne. Playout tjenestene in-
kluderer teknologi og drift og muliggjør leveranse av programmer til 
publikum gjennom nettverk, lineære TV-kanaler.Kontrakten ble vun-
net etter en lang anbudskonkurranse og inkluderer playout og media 
styringstjenester for BBCs portefølje av TV-kanaler i Storbritannia 
(BBC One, BBC Two, BBC Four, CBeebies og CBBC) og deres in-
teraktive ’Red Button’-tjeneste.

I tillegg omfatter avtalen også playout og mediestyring for BBCs 
kommersielt finansierte og internasjonale nyhetskanal BBC World 
News, som er tilgjengelig i over 200 land.

De ti største betal-tv-aktørene i USA mistet mer enn 400.000  
abonnenter i andre kvartal 2015.  Det viser en rapport fra Multiscreen 
Index, gjengitt av nettstedet Advanced television.  Til sammen leverer 
de ti selskapene tv til 87,5 millioner amerikanske husstander.  

Den største taperen er DirecTV, som mistet 133.000 kunder og nå 
har 20,28 millioner abonnenter.  Men også AT & T, DISH, Comcast 
og Time Warner Cable var blant de som mistet kunder.  Verizon var 
det eneste selskapet som fikk flere kunder i andre kvartal 2015.  

Sennheiser har lykkes med å gjøre 
en rekke strategisk valg som gjør 
at de leverer produktene kundene 
vil ha.

Danmon leverer Grass Valley
Belden er eier av Grass Valley og Miranda. Tidligere i år slo Belden 
de to selskapene sammen, og det nye samlede selskapet heter Grass  
Valley. Sammenslåingen av Miranda og Grass Valleys utfyllende  
porteføljer vil danne en totalleverandør av broadcastutstyr. 

Miranda spesialiserer seg på blant annet ruting, playout, muliti-
viewere, monitorer og grafikk, og kombinert med Grass Valleys eks-
pertise på billedmiksere, videoservere, automasjon, redigering og 
kamerasystemer gir dette en svært sterk portefølje. 

Danmon Group Norge representerer det nye Grass Valley i det 
norske markedet, for mer informasjon se www.danmon.no

Betal-TV mister kunder
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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 AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Totalleverandør av 
lys- og kamera relaterte produkter 
til profesjonell film- digital- TV- og 
videoproduksjon.

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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

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

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

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

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
1 

20
12

 P
RI

S 
64

,-
S

K
A

N
D

IN
A

V
IA

S
 L

E
D

E
N

D
E

 B
R

A
N

S
J

E
M

A
G

A
S

IN
 F

O
R

 I
N

S
TA

LL
A

S
J

O
N

 O
G

 P
R

O
D

U
K

S
J

O
N

 I
 A

V
-B

R
A

N
S

J
E

N

SC
AN

DI
NA

VI
A

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

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

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

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500
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NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene
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