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Den  klassiske  historien til Thorbjørn Egner om “Dyrene i Hakkebakkeskogen” får nytt liv på Grini 
utenfor Oslo, om noen måneder til jul kan du oppleve den på kino.

Lord Puttnam skal tale på konferansen som går av stabelen søndag 11 september på IBC2016.

DJI er et selskap fra Shenzhen i Kina. Her er et av de siste produktene, Micro 4/3-kamera Zen-
muse X5 med deres siste drone.

Coverfoto: Silje Reistad Christensen
Den nye filmen “Dyrene i Hakkebakkeskogen” blir laget.

navn og konsernstruktur for ny skandinavisk mediesatsing klar. Skal bli en skandinavisk spydspiss med inter-

nasjonale ambisjoner. Mediability blir navnet på det nye konsernet som samler tre av Skandinavias fremste 

leverandører av medieproduksjonsløsninger.

Tekst: Geir Bergersen

Foto: Mediability

MeDieprODukSjOn   MEDIABILITY

og Mediability Denmark. Mediateket, som vil 
bestå som en separat enhet i konsernet, bytter 
navn til Mediateket Consulting. 

– Navnevalget signaliserer en tydelig spe-
sialisering av selskapene i konsernet. Mens 
de virksomhetene som skal bære Mediability-
navnet skal fokusere på produkter, utstyr og 
systemleveranser, blir Mediateket Consulting 
nå et rendyrket selvstendig konsulentselskap, 
sier Valvik.

Skal konkurrere internasjonalt
Mediability vil som konsern kunne tilby en 
betydelig større bredde av tjenester til nye og 
eksisterende kunder. Samlet hadde selskapene 
i 2015 en omsetning i underkant av 300 mil-
lioner kroner og drøyt 70 ansatte. Valvik me-
ner dette åpner for å bli en enda bedre partner 
for kunder som ser etter tjenesteleverandører 

med tyngde og stabilitet.
– Vi har ønsket å hente ut det alle selska-

pene er gode på og samtidig løfte frem en 
tung skandinavisk leverandør med ett bredt 
tilbud og leveransespekter som kan ta på seg 
en enda større rolle inn mot sine kunder, og på 
sikt være med på å konkurrere om kunder også 
utenfor Skandinavia, sier Valvik.

Ledelse og kontorer
Mediability Norway vil ha kontorer og tilste-
deværelse i Bergen, Stavanger, Sandvika og 
Trondheim. Mediability Sweden vil ha kon-
torer i Stockholm, mens Mediability Den-
mark vil ha kontorer i København og Aalborg. 
Mediateket Consulting vil ha kontor i Sand-
vika utenfor Oslo. De operative lederne for de 
ulike enhetene består som i dag, uavhengig av 
navneskiftet. n

Når tre selskaper blir ett
Dette blir den nye ledelsen for Mediability Norway fra venstre; Gro Setereng, Mediateket Consulting, Annenita Bakker Schøyen, Mediability Norway og Kjell-Rune Nilssen, Mediability Norway.

Det ble i våres kjent at Video4, AVIT-Systems 
og Mediateket skulle forenes under felles ei-
erskap, med Atlantis Vest, Rieber-familiens 
investeringsselskap, som ny majoritetseier. 
Alle de tre selskapene har i mange år hver 
for seg levert utstyr, løsninger og tjenester til 
medieproduksjonsmarkedet i Skandinavia, 
men ønsket om å møte kundenes etterspør-
sel etter økt bredde i tjenestespekter og større 
prosjekter har gjort at de har funnet sammen.

Rendyrker selskapene
Det er nå klart at det nye konsernet skal hete 
Mediability og i en overgangsperiode ledes 
av Trond Valvik, som er investeringsdirektør 
i Atlantis Vest. Video4 og AVIT-Systems akti-
viteter i de respektive skandinaviske land slås 
sammen og danner grunnlaget for henholds-
vis Mediability Norway, Mediability Sweden 
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OZO VR 360
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Live VR Preview allows you to see the capture in real-time 
and the workflow makes it easy to create VR-content.
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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. i denne spalten tester han utstyr, det er også laget en liten film om testen. 

Denne kan du se på www.monitormagasin.no.

Tekst & foto: Svein rune Skilnand

BrukerTeST   FILM

dene uten lysfall. Som historieforteller liker 
jeg ikke å dra på for mye.

På jobb i England nylig vurderte jeg lenge og 
hardt hva jeg skulle pakke ned til et Canon 
C300, som var valgt som hovedkamera. Ville 
fastoptikk, og de kreative mulighetene det gir, 
dekke opptakene vi skulle gjøre? Eller burde 
jeg velge zoomoptikk? Jeg visste at turen ville 
inneholde fly, buss, drosjeturer, togturer og ge-
nerelt mye forflytting. Til slutt pakket jeg ned 
to linser. En Canon 17- 55 og en Canon 70- 
200, som faktisk viste seg å være et godt valg. 
Dette er en standard NRK- pakke til C300 ba-
sert på stilloptikk. Veldig original følte jeg meg 
ikke, men jeg ville holde det lett og enkelt. Mitt 
ansvar som fotograf er å få de gode opptakene.

Imidlertid vet alle som jobber med stilloptikk 
at man har klare begrensninger å forholde seg 

til. Fokusgangen er ekstremt liten og optikken 
til Canon, selv om den er utrolig fin, lager klik-
kelyder og tydelige hopp i eksponeringen når 
den brukes i filmproduksjon. Hvis man job-
ber under kontrollerte lysforhold går det fint, 
men i en dokumentarsituasjon hvor lyset og 
forholdene skifter er det forstyrrende.
Jeg har derfor undersøkt hva som finnes av fil-
moptikk med zoom og manuell justering av 
blender. Denne typen optikk er helt fantastisk 
å jobbe med, fokusgangen er lang og presis og 
man har full kontroll over eksponeringen. 
Men dessverre kommer optikken med en like 
fantastisk prislapp. I utgangspunktet er dette 
linser det lønner seg mer å leie enn å kjøpe, 
men det finnes alternativer.

Som frilanser synes jeg det er fornuftig å inves-
tere på lang sikt i utstyr som varer. Og valgene 
må kunne forsvares økonomisk. Etter en len-

Nytt liv til eldre filmoptikk

Å jobbe med storsensorkamera og de krea-
tive mulighetene de byr på, har virkelig gitt 
produksjonene mine et løft. Muligheten for å 
jobbe med dybdeskarphet, bedre dynamikk 
og en utrolig lysstyrke er bare noen av for-
delene. Men samtidig har det gitt meg mye 
hodebry. Skal man få mest mulig utbytte av 
kameraet er man avhengig av god optikk. En 
sak er å velge kamera og fatning, en annen er 
å manøvrere seg gjennom jungelen av linser. 
Markedet flommer over av linser i alle katego-
rier, prisklasser og kvaliteter. Som alt annet i 
livet er også valgene her uendelige.

Først må man gjøre et valg mellom fastoptikk 
eller zoomoptikk, eller en kombinasjon av dis-
se. Ønsker man å dekke brennviddene 15, 21, 
25, 35, 50, 85, 135 og 200 mm hoper det seg 
fort opp i kamerabaggen. Og man finner heller 
ikke ei zoomlinse som dekker alle brennvid-

En prototype av en Angénieux zoom 35-140mm og filmfotografen Roger Fellous, ved siden av en Éclair Camé 300 Réflex under produksjonen Les Affreux (1959), regissert av Marc Allégret, ved siden 
av ser du testkameraet med optikk ute i naturen (Bildet er gjengitt med tillatelse fra Angenieux og Film and Digital Times Angènieux Special Report).

gre research kom jeg over firmaet Visual Pro-
ducts Inc i USA som selger eldre filmoptikk til 
både 16 mm og 35 mm. Dette er optikk som 
blir kjøpt opp, demontert, renset og justert, 
og sendt ut på markedet igjen med de karak-
teristikker de hadde som nye. Noen av dem 
er kanskje slitte i lakken, men de fungerer fint 
etter å ha vært inne til service og fått en real 
overhaling. Disse linsene tar også vekk en del 
av det digitale uttrykket som dagens kameraer 
gir. Prisen er atskillig lavere enn moderne fil-
moptikk og man kan virkelig gjøre noen gode 
kjøp. Man kan selvsagt også gå på E- Bay, men 
der er det mye rart, noe jeg selv erfarte under 
researchen. Litt av utfordringen er at det er 
mange fotografer og selgere, seriøse og use-
riøse, som har innsett at det er stor etterspørsel 
etter disse linsene og derfor har prisene skutt i 
været. Og man har ingen garanti for hvilke ka-
rakteristikker eller tilstand linsene faktisk har.

Ettersom firmaet befinner seg i USA fikk jeg 
selger Rick Benton til å gjøre noen opptak for 
meg, slik at jeg selv kunne bedømme uttrykket 
linsene gir. Et produkt kan se veldig fint ut på 
nettet, men noe annet er å se hvordan det fak-
tisk fungerer i den virkelige verden. I utgang-
spunktet var jeg mest interessert i filmoptikk 

med zoom og originalopptakene ble over-
sendt via Filemail for å unngå komprimering. 
Linsene som ble testet var en Angenieux T3.9, 
25- 250 mm, en Angenieux T4.4, 35- 140 mm 
og en Cooke Varotal T3.1, 20- 100mm. Merk 
at opptakene er gjort i 29.97p.

Zoom linser med konstant lysstyrke er gene-
relt veldig store og tunge. Cooke sin 20- 100 
mm synes jeg var helt fantastisk, men å reise 
rundt med den så jeg på som urealistisk. Selv 
ble jeg så overbevist at jeg endte opp med en 
Angenieux T4.4, 35- 140 mm. Mye av grun-
nen til det er størrelsen og vekten. I tillegg ble 
fatningen på linsa modifisert slik at jeg enkelt 
kan bytte mellom EF og PL- fatning uavheng-
ig av hvilket kamera jeg bruker nå eller i fremti-
den. Utrolig genialt. For sin tid var denne linsa 
helt unik. Det var den første 35mm zoom linsa 
Angenieux konstruerte og av de opplysninger 
jeg har funnet så ble den første prototypen tes-
tet ut i 1959 med offisiell lansering i 1960. Det 
optiske designet og måten elementene jobbet 
sammen på var revolusjonerende. Det som er 
verdt å legge merke til er at dette zoom de-
signet ble utviklet med manuelle beregninger 
og logaritmer, ikke med datamaskiner. Her 
fikk man en kompakt linse med konstant lys-

styrke gjennom hele zoom området og i dag 
har den altså fått et nytt liv i mitt firma. Linsa 
ble første gang brukt i den franske filmen Julie 
La Rousse av Claude Boissol i 1959.

En ting jeg oppdaget i løpet av testen er at det 
er viktig å være klar over sensorstørrelsen som 
sitter i kameraet du skal bruke. Nær sagt alle 
kameraprodusenter benytter forskjellige stør-
relser på sensorene sine. Tar man cinemase-
rien til Canon så er sensoren noen millimetre 
større enn Sony sine. Dette kan føre til vignet-
tering ved største brennvidde på enkelte linser.

Mitt råd er å sjekke hvordan produktene job-
ber sammen og hvilket uttrykk de gir, uansett 
hvilken linse eller merke du velger. Om det 
er filmoptikk, stilloptikk, via forhandler eller 
E- Bay. Optikk er uhyre spennende og variert. 
Og investeringen du gjør vil langt overgå livs-
løpet på det kameraet du bruker i dag. Det 
finnes utrolig mye fint på bruktmarkedet og 
man må ikke alltid ha det nyeste for å fortelle 
en historie.

En stor takk til Jon Fauer i Film and Digital 
Times og Edith Bertrand i Angenieux for opp-
lysninger og hjelp. n

Se

FILMKLIPP 
av testfilming på www.monitormagasin.no.
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Bildejakt GO !
Ved starten av fjoråret så det ut som forbrukeretterspørselen etter 
AR ville starte i 2016. Argumented Reality har til nå i stor grad vært 
fokusert på bedriftsbrukere , men 2017 er året som er pekt ut for vekst i 
forbrukermarkedet.  Pokemon GO-lanseringen med deres integrering 
av AR har gitt en voldsom vekst i forventningene. Amerikanske 
analyseselskaper estimerer nå at AR vil nå en omsetning på $ 90 milliard 
innen 2020. Virtual Reality er estimert til en omsetning på $ 30 milliard 
årlig i slutten av tiåret. Tidspunktet for forskyvningen i vekst mellom 
også AR og VR blir nå anslått til å være mellom 2018 til 2019.   

På IBC 2016 viser Vizrt hvordan de bruker AR som en integrert del av 
deres grafikkløsninger.  Livesending kombinert med AR , kan muligens 
gi en ny dimensjon til TV-sendingen.  Når sømløsheten mellom 
telefonskjerm og TV-skjerm blir ennå større vil nye løsninger vokse 
fram.   Det mest spennende med AR og VR utviklingen er likevel hvordan 
en arena vokser fram der dataassistert spill inntar gater og torg.  Dette vil 
vi definitivt se mer av i tiden framover, jeg tror vi her  er  i ferd med å ta de 
første stegene som vil skape nye  audio-visuelle muligheter.  Jeg er dog litt 
usikker på om morgendagens visuelle bildeskapere er  nysgjerrige nok.

 
I Bergen planlegger mediaklyngen NCE Media en høst fylt med 
VR, AR, sensorer, roboter, strømmetjenester, betalingsløsninger og 
blockchain.  Denne formen for samarbeid der bransjeaktører bygger 
nettverk for å skape felles forståelse av hvordan teknologi gir nye 
muligheter, er viktig og riktig. 

Monitor mener at dette burde være 
en strategi flere film og TV-
miljøer burde følge. Hvordan 
ytterligere automatisering innen  
medieteknikk vil utvikle seg blir 
spennende å se på årets IBC-messe. 
Kanskje det kan være inspirasjon til 
å skape nye samarbeidsmuligheter 
også?
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Tekst & foto: Peter Fredberg

MUSIKK & FILM    inTerVju

De som kjenner til Neil Young ser
sikkert hvilket album Bengt hadde i tankene

da vi tok dette bildet utenfor huset hans i Kil.

Slik blir
filmlyden skapt

Brødrene Bengt og Anders Nilsson jobber 
med filmmusikk på hver sin måte. Bengt er 
musiker og komponist, mens Anders jobber 
som regissør. Begge er enige om at musikkens 
viktigste egenskap i film er å skape ulike stem-
ninger samt bidra til å drive handlingen fremo-
ver. Rett og slett sørge for at en film blir en film.

– Prøv å se på et klipp fra en film der det er 
musikk, og se deretter det samme klippet uten 
musikken så forstår du hva vi mener, sier Bengt.

– Musikken er den mest dynamiske og følel-
sesmessige brikken i lydbildet og skal også ko-
ble sammen korte scener, slik at alt føles som en 
sømløs sekvens, fortsetter Anders. Filmmusikk 
kan være så mangt og det er ikke alltid enkelt 
for komponisten å levere det regissøren øns-
ker. For eksempel i Noll Tolerans når Johan Falk 
tar seg inn i et smug og jager juveltjuven/mor-
deren. I den scenen ønsket jeg en fornemmelse 
av blod som pumper raskt gjennom tinningen 
og følelsen som oppstår når man anstrenger seg 
og er fokusert. Det var det jeg ønsket fra Bengt 
og det er ikke alltid han får mer å jobbe med.

Når det er på tide å lage musikken får Bengt 
først vite hva slags type film det dreier seg om. 
Han leser ofte et synopsis eller et manus. Han 
forsøker å starte en dialog med regissøren og 
produsenten tidlig for å finne ut hvordan de har 
tenkt seg at musikken skal låte, hvilken form 
de skal arbeide etter og hvilket tempo det er 
i filmen.

– Deretter får jeg idéer om hvordan musik-
ken kan låte. Jeg får nesten alltid en grovklipp 
som jeg kan bruke i starten av komponeringsfa-

Musikk har hatt en viktig rolle innen 

filmproduksjon siden filmens spe-

de begynnelse. Den har blitt brukt 

til å forsterke de følelsesmessige 

signalene som formidles på ler-

retet og selv før lydfilmen ble det 

brukt orkestre som spilte live un-

der filmvisningene. Før talefilmen 

var det musikken, i kombinasjon 

med skuespillernes dramatiske 

ansiktsuttrykk, som fikk stå for 

mye av budskapet i filmen.
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Noll Tolerans var grunntanken at fortekstlåten 
skulle være et klassisk verk, men de fikk aldri 
brukt det planlagte stykket i filmen.

– Da ringte broren min og sa at det ikke has-
tet. De skulle starte å klippe først neste dag. Jeg 
hadde sytten timer på meg, så jeg følte likevel 
kniven mot strupen. Nytenkning og evnen til å 
kunne ”kill your darlings” for å skape noe nytt 
på relativt kort tid, er en stor utfordring ved 
denne jobben. Jeg må være forberedt på at alt 
plutselig kan endre seg underveis, sier Bengt.

”La det beste synspunktet vinne”
Anders begynner å tenke på musikken al-

lerede under manusarbeidet. Det hender noen 
ganger at han starter med musikkprøver før 
det første manuset er ferdig. Når de første 
scenene er grovklippet blir musikken skred-
dersydd til bildene.

– Når vi går inn i finklippingen er det vanlig 
at vi allerede har låter til omtrent halvparten 
av filmen, sier Anders.

Det er mange som har en mening når det 
gjelder filmmusikken i et prosjekt, så kom-
ponistens grad av frie tøyler blir påvirket fra 

sen. Senere lager jeg litt testmusikk og forsøker 
å komme frem til et musikalsk tema for filmen. 
Det er egentlig den vanskeligste delen av pro-
sessen synes jeg. Å plukke ut et tema som skal 
være gjennomgående i filmen eller i filmene 
dersom det gjelder en filmserie. Det er ikke 
alltid jeg lykkes med det i begynnelsen av et 
prosjekt. Det kan gå så langt som halvveis inn 
i produksjonen før jeg lykkes med å finne et 
fungerende tema, sier Bengt.

Høyt tempo
I den siste sesongen av Johan Falk, som be-

stod av fem filmer, startet Bengt arbeidet i juni 
og ble ferdig med miksen til den siste filmen 
i mars. Han fikk totalt ni måneder på å lage 
musikken til disse fem filmene.

– Jeg får den tiden jeg blir tildelt og det 
handler om å forholde seg til planen. Jeg må ha 
oversikt over når miksingen starter, når klip-
pingen skal være ferdig osv. Jeg kan ikke bare 
sitte og vente på inspirasjon. Det handler om 
å jobbe hardt. System og orden rett og slett, 
sier Bengt.

Iblant må man handle raskt. Da de gjorde 

flere hold.
– Regissøren, showrunneren, produsenten 

og ikke minst klipperen har alle en stemme i 
musikkprosessen. Det samme gjelder for lyd-
designeren og lydmikseren. Av og til er det 
enda flere involvert. La det beste synspunktet 
vinne pleier vi å si, forteller Anders.

Viktig å kunne teknikken
I Skandinavia har vi lenge vært dyktige på lyd, 

musikk og filmmusikk. Men våre skandinaviske 
filmprosjekter er ofte ganske like hverandre og 
det har kanskje ikke vært så mange prosjekter 
hvor man har turt å ta den helt ut når det kom-
mer til musikken. 

– Nordmennene og danskene våger kanskje 
litt mer. Det hadde vært moro om vi kunne 
gjort noe litt annerledes. Kanskje litt flere histo-
riske prosjekter for å få en skikkelig utfordring. 
For eksempel en svenskprodusert westernfilm. 
Det hadde vært veldig kult, sier Bengt.

Det er ikke nødvendig med så avansert tek-
nologi for å skape filmmusikk. Det handler ikke 
først og fremst om å ha den største utstyrspar-
ken.

– Det viktigste er at du kjenner utstyret ditt 
og vet hvordan monitorene og mikrofonene lå-
ter. Keep it simple. Jeg har en Mac G5 fra 2010 
med 12 prosessorkjerner, 16 GB RAM og en 
27” skjerm fra Philips. Det fungerer bra. Når det 
kommer til harddisker har jeg to SSD-disker på 
1 TB hver samt to mekaniske raid-disker på 2 
TB. I tillegg har jeg totalt 4 TB for samplings-
biblioteket. Når det kommer til forsterkere har 
jeg en Primare som håndterer fem enkle Tannoy 
Reveal monitorer. Disse har jeg har hatt siden 
jeg gjorde Livvakterna. Jeg vurderer å erstatte 
dem etterhvert, men jeg kjenner lyden i disse 
og et bytte av hele oppsettet vil koste 80 000 
kroner. På veggen henger en 46” TV fra Philips. 
På denne spiller jeg av filmsekvenser under hele 
komponeringsprosessen. Til backup bruker jeg 
Time Machine samt Carbon Copy Cloner for å 
kunne sove godt om natten, sier Bengt.

Spilte inn i Praha
Bengt bruker samme mal i sekvensene for 

alle låtene når han gjør en film eller en tv-serie. 
På denne måten kan han kopiere deler av låtene 
og lime dem inn i nye prosjekter. Deretter kan 
han bytte tempo samt toneart for så å danne 
nye former og versjoner av låtene. Han har en 
TSM MT47 stormembransmikrofon fra Kina. 
Den bruker han mest om han skal spille inn 
noe kort og enkelt. Når det gjelder større ting 
som skal spilles inn gjør han det i et ordentlig 
studio. Han mikser ikke med hodetelefoner, 
men bruker dem kun når han spiller inn. Da 
bruker han et par trådløse hodetelefoner fra 
AKG.

Når noe skal skille seg ut i låtarrangementet, 
som for eksempel en solofiolin, spiller Bengt 
det inn selv. Han kjenner flere som jobber på 
musikkskolen i Kil og har blant annet jobbet 

ikke tenker slik, vil ikke resultatet bli optimalt, 
sier Anders.

Når det gjelder fremtiden så sitter Anders 
med flere prosjekter som per dags dato er hem-
melige, men det er ikke lenge til et nytt prosjekt 
skal presenteres. Bengt er akkurat ferdig med 
produksjonen av albumet Berättelser från en 
navkapsel, som best kan beskrives som Bellman 
goes down south!

Jeg lagde en gitar av en hjulkapsel med et 
helt unikt sound som ikke kan sammenlignes 
med en vanlig gitar. Etter å ha gjort noen låter 
merket jeg at de trengte vokal. For å gjøre det 
enkelt fant jeg frem tekster av den svenske vi-
sesangeren og nasjonalskatten Carl Michael 
Bellman. I forkant hadde jeg akkurat mikset en 
hardrockplate for et band i Karlstad, Atomic 
Love Reactor, og jeg likte vokalisten Fredrik Er-
ikssons stemme. Sammen skrev vi syv låter som 
vi ga ut på Spotify samt øvrige streamingplatt-
former. Dersom noen der ute tar utfordringen 
og lager en svenskprodusert westernfilm, så 
passer soundet på Bärattelser från en navkapsel 
perfekt! n

med fiolinistlæreren derifra.
– Hun er veldig dyktig og vi har faktisk spilt 

inn i skolens aula. En annen gang da vi trengte 
live-stryker til När mörkret faller dro vi til Praha 
og spilte inn der. Så jobben kan by på mye va-
riasjon. Det brukes mer og mer digitale instru-
menter i dagens musikk, men om jeg skal ha 
med en gitar blir den som regel spilt inn live. 
Det finnes samplede gitarer også, men det blir 
alltid bedre med en ordentlig gitarist. Jeg har 
en kompis i Gøteborg som heter Mats Jenseus.  
Han har spilt gitar på hver eneste film jeg har 
jobbet med og han er ekstremt dyktig. Dersom 
det trengs noe enkelt gitarspill, spiller jeg det 
selv, sier Bengt. 

Musikken er kun et tastetrykk unna
Dersom du ønsker å prøve deg som filmkom-

ponist kan du enkelt øve deg ved å rippe bilder 
fra en DVD og skrive egen musikk til utvalgte 
scener. Du kan også spille av låter på Spotify 
simultant med bildene for å finne en stemning 
som passer og i beste fall forsterker det som ut-
spiller seg på skjermen. 

– Alt er mye enklere i dag. For 10 år siden 
måtte jeg bestille filmmusikk fra Amazon for å 
prøve ut ulike ideer. Nå er musikken kun et tas-
tetrykk unna. Spotify er en gullgruve for både 
inspirasjon og testing av sound. For å komme 
i gang med filmmusikk selv trenger du kun 
grunnleggende utstyr. En datamaskin, et par 
monitorer, et MIDI-keyboard og programmet 
Logic Pro X holder i massevis i starten av kar-
rieren. For å bli en dyktig filmkomponist bør 
du også skaffe deg kunnskap om filmklipping, 
lyddesign og lydmiksing, sier Bengt.

– Dersom du er filmregissør og trenger mu-
sikk til et prosjekt, bør du tenke at filmmusik-
ken er like viktig som selve filmen. Dersom du 

Bengt elsker gitarer. Dersom det trengs noe enkelt til 
en film så spiller han det inn selv. Han bygger også 
egne gitarer.

til venstre: i det minimalistiske hjemmestudioet i Kil sitter Bengt bak spakene. Det kreves ikke mye utstyr for å skape filmmusikk. 
På den store skjermen vises den aktuelle filmsekvensen han jobber med.
Øverst til høyre: Den enkle stormembransmikrofonen fra Kina brukes dersom det skal spilles inn noe kort og enkelt.
i midten til høyre: En av fem reveal-monitorer fra tannoy i arbeidsrommet. Det viktigste er at du vet hvordan monitorene dine 
låter snarere enn å skaffe det absolutt dyreste utstyret.
nederst til høyre: på arbeidsplassen trengs programmet Logic pro X samt to samplers, Kontakt og omnisphere, sammen med 
Fabfilters EQ.
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AkTueLT PRODUKTNYHETER

Clear-Com fortsetter å utvide mulighetene for det trådløse FreeSpeak 
II-systemet. Siste nytt er en antennesplitter med innebygget tilkobling 
for fiber som lar deg plassere en antenne opptil 20 km fra basestasjonen 
i hver retning.

Med FreeSpeak II splitter kan du koble til opptil fem FreeSpeak II an-
tenner på en antenneport. Fiberporten lar deg koble sammen en FSII 
basestasjon med en antenne over single- eller multimode-fiber, og du 
slipper tredjepartsutstyr med påfølgende synkproblemer. Med bruk av 
en splitter i hver ende, kan FSII-splitter også brukes til å lage en fiberbro 
mellom FSII basestasjon og Eclipse HX matrisesystem  Splitteren har i 
tillegg IP-63 rating og er vannavstøtende for utendørs bruk.

Clear-Coms FreeSpeak II er et trådløst system som opererer i frekvens-
båndene 1.9 og 2.4 GHz.

Distributør: norwia, www.norwia.no
pris: ikke opplyst

Nytt fra AJA
AJA Video Systems har oppdatert deres Hi5-Fiber Mini-Converter med
3G-SDI støtte for å støtte opp om ekstra høy bildefrekvens. AJA har
også lansert Mini-Config kontroll programvare v2.17.0, som legger til
støtte for den redesignede Hi5-Fiber, i tillegg til funksjonforbedringer 
for Hi5-4K, Hi5-4K-Plus, LUT-box, ROI, ROI-DVI, ROI-HDMI, ROI-
DP, og Hi5-3D Mini-omformere.

Hi5-Fiber konverterer 3G-SDI har enkeltmodus optisk fiber til HDMI,
med opp til 8-kanals innebygd lyd støttes HDMI-utgangen. Det inklu-
derer støtte for opptil 16 kanaler med SDI innebygget lyd på inngang, 
en 2-kanals RCA stil lydutgang og en USB-port for konfigurasjon og 
statusrapportering ved bruk AJA Mini-Config programvare. Den Hi5-
Fiber Mini-Converterens størrelse gjør at den lett får plass på baksiden 
av en standard skjerm og den har en signal rekkevidde for HDMI med 
opp til 10km fra kilden. Den kommer også med en 5-års garanti. Hi5-
Fiber er nå tilgjengelig gjennom AJA sitt verdensomspennende
nettverk av forhandlere. Hi5-Fiber leveres med en strømforsyning og
USB 2-kabel.

AJA Video Systems annonserte i dag at selskapets oppdaterte Hi5-Fiber
Mini-Converter med 3G-SDI støtte for høy bildefrekvens behov er nå
skipsfart. AJA har også gitt ut Mini-Config kontroll programvare 
v2.17.0, som legger til støtte for den redesignede Hi5-Fiber, i tillegg 
til funksjonen forbedringer for Hi5-4K, Hi5-4K-Plus, LUT-box, ROI, 
ROI-DVI, ROI-HDMI, ROI-DP, og Hi5-3D Mini-omformere.

Hi5-Fiber konverterer 3G-SDI løpet enkeltmodus optisk fiber til 
HDMI, med opp til 8-kanals innebygd lyd støttes HDMI-utgangen. Det
inkluderer støtte for opptil 16 kanaler med SDI innebygd lyd på inng-
ang, en 2-kanals RCA stil lydutgang og en USB-port for konfigurasjon 
og statusrapportering ved bruk AJA Mini-Config programvare. Den 
Hi5-Fiber ?? s liten formfaktor gjør at den lett får plass på baksiden av 
en standard skjerm og strekker signal rekkevidde til HDMI skjermer 
opp til 10km fra kilden. Den kommer også med en 5-års garanti.

Hi5-Fiber er nå tilgjengelig gjennom AJAs verdensomspennende nett-
verk av forhandlere. Hi5-Fiber leveres med en strømforsyning og USB 
2-kabel.

Distributør: aJa
www.video4.no
pris: $ 695 

FreeSpeak II Splitter

Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no
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Den nye serien signage-skjermer, EF1, er nå tilgjengelig. De nye tilskud-
dene komplementerer den eksisterende LFE8-serien med størrelsene 
84, 75 og 32-tommer. EF1-serien, som er tilgjengelig for levering fra juli 
2016, fokuserer på høy bildekvalitet, pålitelighet og innebygd funksjo-
nalitet i IPS-paneler. Hver skjerm har en innebygd USB medieavspiller 
som eliminerer behovet for en set-top boks eller en tilkoblet PC. Det 
er også mulighet for synkronisert avspilling på flere skjermer gjennom 
USB medieavspilleren når de er koblet via LAN og en hub.

-Med effektiv LED-teknologi som gir 350 cd/m2 lysstyrke i full HD-
oppløsning, og Panasonics IPS-panel som tilbyr bred innsynsvinkel og 
meget god fargegjengivning, representerer EF1 en imponerende men
kostnadseffektiv løsning for digital signage. Skjermene kan brukes på
offentlige steder, på kontoret eller i klasserommet, sier Enrique Rob-
ledo, Panasonics markedssjef i Europa. EF1-serien har flere tilkoblings-
muligheter med to HDMI-innganger, DVI-D, USB, PC/komponent og 
videoinnganger samt LAN-, RS-232C- og IR-tilkoblinger. EF1-serien 
finnes i 32, 75 og 84 tommer og utvider dermed på den eksisterende 
LFE8-serien som finnes i 43, 48, 55 og 65 tommer.

Distributør: panasonic, www.panasonic.no
pris: ikke oppgitt

Nye skjermer

Sony lanserte i dag en ny fullformatobjektiv for sin E-mount kamera
system, Planar T * FE 50mm F1.4 ZA (modell SEL50F14Z). Dette 
50mm objektivet har en maksimal blenderåpning på F1.4 maksimal 
med imponerende kontrast og fremragende oppløsning.  Linsene er 
utviklet av Zeis med en optisk struktur inkluderer høy presisjon AA 
(Advanced Aspherical) og ED (Extra-low Dispersion) glasselemen-
ter som reduserer sfærisk og kromatisk aberrasjon, samt en Zeiss T 
* Coating som reduserer støy, og skaper den klassiske Zeiss klarhet.
Med maksimal blenderåpning på FE 50mm F1.4  vil ZA optikken gi en
lysstyrke og hastighet som er fordelaktige for svakt opplyst innendørs 
opptak, nattescener og portretter.

Det nye objektivet er også utstyrt med et SSM (Super Sonic wave Mo-
tor) system, som gjør at den effektivt låser fokus.  Det  nye FE 50mm 
F1.4 ZA objektivet er å få kjøpt nå  i Norge.

Distributør: sony norge, www.sony.no
pris: 17.400,-

Angelbird Technologies kommer med deres ny-
este bærbare SSD-stasjon, SSD2GO PKT er nå 
tilgjengelig over hele verden. Den prisbelønte dis-
ken ble designet for å være svært mobil og tåle det 
meste, samtidig som det gir utrolige hastigheter og 
unike funksjoner.

Angelbird PKT er en livredder og game changer for enhver fotograf som 
må håndtere store mengder rådata mens du reiser utenlands sier den 
tyske fotograf og filmskaper Gunther Wegner. Den Angelbird SSD2GO 
PKT er laget for å være den mest holdbare diskstasjonen i sitt slag. 
Foruten å være utstyrt med høy kvalitet støv og vannsprut beskyttelse, 
kan SSD2GO PKT tåle temperaturer opp til -40 ° C og + 85 ° C. For å 
beskytte de indre delene av SSD-stasjon fra sjokkskader, kan kabinettet 
mestre enorme krefter, for eksempel vekten av en lastebil som ruller 
over det. I tillegg til de medfølgende kablene kobles SSD2GO PKT til 
via den unike Solid Connect, som beskytter kabelkontakten og har som 
mål å forebygge brudd på kabel og koblingspunkt.

Selv om SSD2GO PKT er ganske så liten, den veier bare 50 gram og 
designet for å ha med seg rundt er den meget driftsikker. Selve disken 
er kun 9,5 mm tykk og passer perfekt i de fleste lommer. Det er omtrent 
på størrelse med en fyrstikkeske. Den SSD2GO PKT kan utføre hele 
68.000 IOPS og hastigheter opp til 560MB / s, noe som gjør brukerens 
filer tilgjengelig innen 0,5 ms. Angelbird trim to GO  og Stabil Stream 
-teknologi sikrer i tillegg at stasjonen ytelse forblir konstant optimal og 
på et stabilt nivå. Dette er viktig når du redigerer, spiller inn og arbeider 
med filer lagret på SSD2GO PKT. Spesifikasjoner:
•	 Tilgjengelig med 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagringsplass og i 3 

forskjellige farger
•	 Kompatibel med USB 3.1 Gen 2 Type-C, 10 Gb / s, og bakover-

kompatibel
•	 Leveres med en Type-A til C-kabel og en Type-C til C-kabel
•	 3 års garanti
•	 Kompatibel med Mac, Windows, Linux og Android
•	 Overbelastningsvern, TRIM, ECC, EMS, SMART og ESD be-

skyttelse

Distributør: angelbird technologies, www.angelbird.com
pris: ikke oppgitt

Ny optikk

Ny SSD disk

Dette er en kostnadseffektiv prosjektkameraserie med Sonys CMOS 
sensorer, IMX178 og IMX290. Imaging Development Systems (IDS) 
er den første fabrikanten av industrielle kameraer til å tilby en kame-
raserie med den fremtidstenkende USB 3.1 Type-C-kontakten: den 
nye USB 3 uEye LE-serien.

Disse små, kostnadseffektive prosjektkameraene skal være tilgjengelige 
i flere ulike versjoner. Den nyeste generasjonen CMOS-sensorer fra 
ON Semiconductor, Sony og e2v kommer til å følge med. Tekniske 

prøver kommer til å bli gjort tilgjengelige i September, ettersom pro-
duksjonen er satt til slutten av 2016. Med den siste generasjon av USB 
3 uEye LE-serien, fokuserer IDS på det mest essensielle når det kom-
mer til et slik type kamera: lite i størrelse, kostnadseffektivt, og kraf-
tige sensorer. Takket være det kompakte designet med dimensjoner 
på bare 36 x 36 mm, kan selv det nye USB 3.0-kameraene integreres 
inn i andre systemer. Slik dets motpart, suksessfulle USB 2.0, kommer 
det i ulike varianter: som single-board version uten optikkfeste, single-
board versjon med S-Mount optikkfeste eller med CS-/C-Mount op-
tikkfeste, CS-/C-Mount med opptikk og kamerakropp. Denne første 
modellen med moderne, høyytelse CMOS-kameraer er UI-3860LE 
med Sony IMX290: den rullende lukkersensoren gir en oppløsning på 
2 MP (1936 x 1096 px, full HD: rundt 120 fps) og rettes mot kunder 
som ønsker god bildekvalitet og fart. Den lyssensitive BSI-sensoren fra 
Sonys STARVIS-serie passer godt for opptak av komplisert elementer 
som metrologi, medisin og teknikk. IDS kommer også til å implemen-
tere Sonys IMX178 høyoppløste CMOS-sensor: med en sensor som 
gir en oppløsning på 6 MP (3088 x 2076) med bildefrekvenser opptil 
60 fps. Modellen ved navn UI-3880LE er i tillegg velegnet for visuali-
seringsoppgaver som krever gode bildedetaljer, som for eksempel In-
telligent Transport Systems (ITS).BSI-sensorene fra Sonys STARVIS 
serie ser ut til å bli en av de mest lyssensitive i porteføljen. Grunnet et 
sensorformat på 1/1.8”, vil det i tillegg være flere linser og optikkvalg 
for dette kameraet.

IDS Software Suite er en software pakke for alle IDS-kameraer og in-
terfaces, enten med USB 2.0, USB 3.0, eller GigE interface. Med denne 
kan brukere beholde egne innstillinger ute å måtte endre programkode, 
selv om de ønsker å bytte til en annen kameramodell. Dette kan være 
grunn nok i seg selv til å bytte til IDS nå.

Distributør: iDs, www.ids-imaging.com
pris: ikke oppgitt

IDS presenterer industrielle kame-
ramodeller med UsB 3.1 interface
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Til jul får den klassiske historien om “Dyrene i Hakkebakkeskogen” nytt liv på norske kinoer. Animatørene 

lager tre-fire sekunder film hver dag, med et Canon eOS 7D-speilreflekskamera. en tålmodighetsprøve 

som er verdt det, mener skaperne bak filmen.

Tekst & foto:  Silje Reistad

repOrTASje    ANIMASJON

Den klassiske historien til Thorbjørn Egner 
om “Dyrene i Hakkebakkeskogen” får 
nytt liv på Grini i Oslo. Her lages nemlig 
spillefilmen, som skal rulles på norske 
kinolerreter 1.juledag. Det er Qvisten 
Animasjon som står bak produksjonen, 
som kan se tilbake på to suksessfulle 
Flåklypa-filmer laget med samme teknikk. 
Nemlig stop-motion.

Filmes på speilrefleks
Svært avanserte dukker justeres litt og 
litt mellom hvert bilde, og slik oppstår 

bevegelsene vi til slutt ser i filmen. Stop-
motion er krevende arbeid, men har en helt 
egen sjarm. Qvisten Animasjon samarbeider 
med Canon på denne filmen, som lages med 
et Canon EOS 7D-speilreflekskamera, hvor 
resultatet er stillbilder satt sammen. 140 000 
bilder er skutt med Canons kameraer.

- Vi har et tett og viktig samarbeid med 
Canon på dette prosjektet, noe vi er utrolig 
godt fornøyd med , sier produsent Ove 
Heiborg. - Ofte går man litt forsiktig frem og 
håper på en mindre lanseringspartner, men 
Canon overrasket oss med en stor interesse 
for prosjektet. Det har blitt til et samarbeid 

vi setter veldig pris på! Vi filmer på Canon 
EOS 7D-kameraer, selv om selve optikken 
kan være noe annet. Det hender vi trenger 
spesial-optikk, men selve kamerahuset er 7D. 
I tillegg samarbeider vi om trykk og print, 
promotering og materiell til filmen. Det vil 
blant annet bli veldig spennende dekor av 
kinoer med 3D-print.

Canon har også printet baktepper og flere 
kulisser til filmen.

Animatørene produserer ca tre-fire 
sekunder film hver dag, fordelt på mellom 12 
og 18 bilder hvert sekund.

Under omvisningen på settet som Monitor 

Ny familiefilm i stop-motion

torbjørn nymark er VFX-artist på Dyrene i Hakkebakke-
skogen, og har tidligere bakgrunn fra VFX i film og tV.
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ble invitert til, får vi se hvordan den digitale 
teknologien gjør at de dyktge animatørene 
kan se råfilmen på en skjerm før han eller hun 
skal justere dukken til neste bilde.

 
VFX
Torbjørn Nymark er VFX-artist på Dyrene 
i Hakkebakkeskogen, og har tidligere 
bakgrunn fra VFX i film og TV, samt 
flere år med 3D-stills og VFX-shots for 
arkitekturvisulasiering. Under denne 
produksjonen er han ansatt som VFX-artist/
compositor. 

- Siden VFX-supervisor på filmen har 
familie i utlandet, har jeg tidvis også ansvar 
for supervision når han tilbringer langhelger 
med dem, sier Nymark. 

- Jobben min er å håndtere og løse 
utfordringene på alle shots som blir assignet 
til meg, der forventes det at jeg i stor grad 
løser oppgavene på egenhånd. Det meste av 
arbeidet går ut på å sette sammen forskjellige 

biter som forgrunner og bakgrunnen med de 
shottene som har animasjon - tidvis flere lag, 
dersom shottet krever det.

- Som supervisor er oppgavene mine også 
å kommunisere direkte med fotografer og 
animatører på sett for å planlegge best måte 
å skyte en scene på, plassering av rigger for 
å holde dukker, godkjenning av bluescreens 
og å dele ut shots til de andre VFX-artistene.

- Veldig mye av arbeidet handler om å 
fjerne Bluescreens og å integrere shottene 
mot en ny bakgrunn, men siden vi jobber i 
en veldig liten skala er det å fjerne “bluespill” 
- refleksjon fra den blå skjermen - hakket 
vanskeligere enn på vanlig film. Lyset tar ikke 
hensyn til “vår skala” og sprer seg ikke i 1-12 
skala uansett hvor mye vi ønsker. Men vi har 
utviklet veldig sterke rutiner for å håndtere 
og minimere problemstillingen.

Er det andre utfordringer?
- En annen gjenganger er å redusere 

effekten av “set-shifts”, disse oppstår når 
temperaturendringer fra dag til dag får biter 
av settet til å bevege på seg, gjerne hver sin 
vei, legger Nymark til og ler. 

- Om shottet animeres over flere dager kan 
disse bli veldig merkbare om de ikke “frame-
holdes” på plass. Samtidig fjerner vi kun disse 
om de er veldig forstyrrende, for mange er de 
også en del av dukkefilm-opplevelsen.

- Andre oppgaver går ofte på å legge til ting 
som er upraktisk å gjøre med dukkefilm, det 
lander kanskje en flue på nesa til en karakter, 
og når dukken er 20 cm høy blir det å lage 
en flue i skala for vanskelig, så da blir det litt 
3D. Men vi forsøker å holde looken og får 
det til å se ut som en dukke så godt det går. 
Annet går på å fjerne uønskede elementer fra 
shottet, men mesteparten av dette gjøres av 
våre Cleanup-artists. Arbeidet er ofte svært 
variert og man kan hele tiden utfordre seg 
selv for å finne bedre løsninger.

- Oppgavene kan også være å utvikle 

Den digitale teknologien gjør at animatørene kan se 
råfilmen på en skjerm før dukken justeres til neste bilde.



www.monitormagasin.no www.monitormagasin.no 2-2016  1514  3-2016

asasdasdad

interne små verktøy, script eller fleksible 
løsninger som kan brukes på flere shots, 
for eksempel et verktøy for å enkelt 
distribuere trær i 3D dersom det trengs noe 
i mellomgrunnen av et shot der man ved å 
dra i en bryter kan skifte treets type, eller et 
dynamisk himmelsystem, sier Nymark.

Solgt til flere land
1. juledag er som nevnt premieredatoen i 
Norge, men filmen er solgt til flere andre 
land allerede. Sverige, Danmark, Finland 
og mest sannsynlig Island vil ha “Dyrene i 
hakkebakkeskogen” på kino, samt Nederland 
og Benelux-landene. I tillegg ble filmen solgt 
til Frankrike under filmfestivalen i Cannes 
i år, noe produsent Ove forteller er en stor 
bragd. 

- Det er ganske spesielt å få solgt filmen før 
den er ferdig, og ekstra stort er det med salg i 
Frankrike, sier han.

- Det er masse animasjonshistorie i 
Frankrike, vi ser opp til mange av selskapene, 
og har mange forbilder på det franske 
markedet. Et salg dit gir også et godt signal 
videre. Thorbjørn Egners historier er kjent 
i mange land, og i tillegg er teknikken 
med stop-motion interessant og får mye 
oppmerksomhet. Det er også positivt med 
familiefilm.

stor grad av VFX
VFX-artist Torbjørn Nymark viser 
oss programmet han jobber i under 
produksjonen, 

Hvor mye av filmen har VFX?
- Ca 30% av filmen har nærmest ikke noe 
VFX på seg, disse får kun en deflicker for å 
fjerne lysendringene som oppstår fra små 
fluktuasjoner i strømnettet og så videre, 
og går gjennom noen standardiserte 
fargebehandlingsgrep og filmgraining som 
alle shots i filmen bruker, forklarer han. 

- De resterenede 70% har VFX i variende 
grad. Det kan være så enkelt som en 
forgrunns-busk skutt mot bluescreen som 
skal compes inn, eller det kan være mer 
komplekse shots der flere elementer må sys 
sammen, og vi har flere lag med bakdrops i 
bakgrunnen laget i 3D.

- Nylig skjøt vi foreksempel 
etableringsbildet av lovavstemningsmøtet 
til Morten i filmen. Der var det så mange 
karakterer med at vi måtte skyte handlingen 
to ganger, og det ble animert av to animatører 
på en gang, dette var for å redusere setshifts, 
men også fordi halvparten av karakterene 
stod så langt inne på settet at animatørene 
ikke kunne nå dem. Det ender da med at 
vi får VFX 4 plates: En med forgrunn og 

bakgrunnen, men uten dukker. En uten 
forgrunnen, og uten dukker. En med første 
rekken av dukker animert. Og en med resten 
av dukkene animert, mens settbiten som var 
i veien er fjernet. 

- Så er vår jobb å sy disse sammen med en 
kamerabevegelse gjort med motion control 
og få det hele til å sømløst henge sammen som 
et bilde, og så fjerne bluescreen. Morsomt, 
men tidvis ganske krevende, og med veldig 
mye håndarbeid i form av å klippe/maske ut 
biter av bildene - rotoscoping.

Hva jobber du i?
- Programmet vi jobber i heter Nuke og 
er utviklet de siste årene av The Foundry i 
UK, men startet som et inhouse verktøy hos 
digital domain. Programmet har mer eller 
mindre vært markedsstandard siden 2008 og 
har vært brukt på en bråte av filmer fra Avatar 
og Titanic til små romantiske komedier og 
serier som Game of Thrones.

Hva skjer videre nå?
- For min del fortsetter produksjonen her til 
midten av oktober ca, men i mellomtiden 
skal jeg også undervise på den nye VFX-
Bachelor linjen til Westerdals ACT i Oslo. 
Der designer og underviser jeg i det første 
kurset med introduksjon til VFX og Nuke 
compositing. Etter det håper å finne flere 

morsomme og utfordrende prosjekter her i 
Norge, og vet jo at Qvisten har en del andre 
prosjekter i gang, så jeg håper jo på å få leke 
mer med dem!

Dyreparken og skuespillere
Filmen har også et samarbeid med 
Dyreparken, som sammen med Egner-
familien er de to største investorene til 
spillefilmen. 

- Dyreparken har lang erfaring med Egners 
historier, og var initiativtaker til prosjektet, 
sier han.

- Vi er begge ekstremt opptatt av kvalitet, 
og er enige om at de gode, gamle tingene 
også trenger revitalisering. 

Skuespillere i filmen er blant annet 
Wenche Myhre, Stig Henrik Hoff og “Bare 
Egil”. De har spilt inn stemmene og sangene 
på forhånd, slik at dukkene i filmen ofte kan 

få karaktertrekk fra skuespillerne. 
- Det er et nytt design til denne filmen, og 

den får en egen identitet, forklarer Ove.
I midten av august vil 1 time og 7 minutter 

film være spilt inn, hvor arbeidet med klipp, 
lyd og miks vil begynne. Med rulletekst vil 
filmens lengde være på 72 minutter. 

- Dette er en popcornfri film, for hvis du 
ser ned et par sekunder, kan du gå glipp av 
en ukes jobb, sier produsenten spøkefullt. n

Dukkene måles opp i en fast skala for å ha oversikt.

Filmen har et nytt design for å skape sin egen identitet,
samtidig som det er den gode gamle historien til Egner.

Produsent Ove Heiborg spøker med at du kan gå glipp av en
ukes jobb, dersom du ser vekk et lite sekund.
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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

www.lawo.com

Flip your mind.

NETWORK.
AUDIO. 
VIDEO. 
CONTROL.

Join us: IBC, 8.B50

Proven Solutions for ...

... IP Broadcast Control & Monitoring

... IP Audio Production

... IP Virtual Radio

... IP Video Core Infrastructure

... IP Remote Production
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Følg               på nett

Over 70 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 
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bredt utvalg av videoutstyr 
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optikk, droner, stabilisering, 
stativ, rigg, søker, recorder, 
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gjør en stor investering. 
Velkommen til oss på Skøyen!
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The second screen dukket opp for nesten fem år siden som en viktig del av mediemiksen. Siden den gang har 

en rekke apps forsøkt å gamify TV, og det meste sviktet - GetGlue, zeebox, og Miso for å nevne noen. nå som 

næringen har modnet ser vi et skifte i hvordan gamification gjør det mulig å bygge bro mellom spill og tv.

Hva kan vi
lære av gaming?

Spillifisering er å anvende spill-mekanis-
mer og spill-elementer i sammenhenger som 
er utenom videospill. Grunnideen bak spil-
lifisering er å belønne deltakerne som fullfø-
rer oppgaver som ønskes utført. Belønninger 
kan for eksempel være å gi virtuelle heders-
bevisninge eller å skåre poeng. Deltakernes 
tilbøyelighet til konkurranse kan benyttes 
til å rangere deltakerne på en toppliste over 
deltakere med høyest måloppnålese. Store 
oppgaver kan nivådeles, slik at deltakerne 
må fullføre et visst antall utfordringer før de 
kan belønnes med å rykke opp til et nytt nivå. 

Målet med spillifisering er å motivere bru-
kere til problemløsning for å øke brukernes 
engasjement, egennytte, øke datakvalitet, gi 
mestringsfølelse eller bidra til læring. Det 
engelske begrepet gamification ble skapt 
av den britiskfødte programmereren Nick 
Pelling.     Teknikken kan oppmuntre bru-

kere til å utføre oppgaver som de vanligvis 
finner kjedelig, slik som å fullføre en spør-
reundersøkelse eller lese en nettside med in-
struksjoner. I markedsføring brukes spillifise-
ring at man legger spill-komponenter til ulike 
applikasjoner og prosesser knyttet til kunders 
brukeropplevelse. Spillifisering utnytter na-
turlige psykologiske behov: Konkurransein-
stinkt, ønske om å lykkes, higen etter status, 
evne til altruistisk samarbeid, tilfredshet ved 
å fullføre oppgaver og selvrealiseringsbehov.

Et av spillifiseringselementene som oftest 
benyttes er å vise grafikk eller prosentandel av 
en oppgave som er fullført. Dette brukes ofte 
for å få flere til å fylle ut spørre- og bestillings-
skjema på nett. Deltakerne kan også tildeles 
virtuelle hedersbevisninger eller motta virtu-
elle penger, det vil si penger som kan kjøpe 
virtuelle varer i spilluniverset virtuelle varer 
i spilluniverset.

Å ta i bruk teknikker for spillifisering inne-
bærer å få eksisterende oppgaver til å oppleves 
mer som et spill. Metoder for dette kan være å 
legge til gradvis stigende vanskelighetsgrad, 
knytte sammen oppgaver med en samlet for-
telling. Kartlegging av forbrukere i USA og 
Storbritannia, viste at den viktigste appellen 
ved bruk av TV-apper var at seerne kunne 
få eksklusiv eller relevant informasjon om 
TV-programmene sine uten å måtte å måtte 
søke etter det. Deltakerne i denne studien 
indikerte at slike apps vil være spesielt nyttig 
for programmer hvor seerne kan stemme på 
forskjellige programdeltakerer.Muligheten 
til å vinne og være interaktiv mens du ser på 
TV var forlokkende . Men til tross for sin ap-
pell, er fortsatt bruken av apps lav; forbrukere 
er fortsatt uvitende om slike apps, og i stedet, 
bruker de sosiale medier som Twitter og Fa-
cebook mens de ser på TV. n

aTekst:  Geir Bergersen

TrenDer        GAMIFICATION
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Tekst: johannes Oscarsson

Foto: Steven Winter-Madsen & interstage

repOrTASje  CEDar aUDio Dns-8

Støyreduksjon er en etablert prosess hos de fleste postproduksjons-studioer og musikkstudioer.  Det har 

vært sparsomt med gode verktøy for live og direktesending, da de ofte er prosessorintensive, med lang 

forsinkelse som fungerer dårlig for konserter eller bildesync. CeDAr DnS Live- 8 er en  åtte-kanals løsning, 

som har adoptert flere skandinaviske løsninger for teater, broadcast og live.

Støyfritt i Skandinavia

Det finnes støy overalt, uansett hvor vi er, hø-
rer vi lyder. Noen ganger er det rolig og be-
hagelig bakgrunnsstøy, og andre ganger betyr 
det katastrofe for hørbarheten og lydkvalite-
ten fordi den drukner den ønskede lydkilden 
i overføringen. Da CEDAR Audio lanserte 
den klassiske støy redusereren DNS1000, 
ble den raskt et must å ha for postproduks-
jon, Audio forensics, lydeffekter og FilmMix 

igang CEDAR-enheten, fikk vi 10 dB ekstra 
signal, før vi sprakk grensen. Og det var et 
betydelig renere signal uten verken vind eller 
uklarhet fra refleksjonene.

problemløser for broadcast og scene
På det kongelige teater, var det ikke bare støy 
som reiste spørsmålstegn for lyddesigner 
Karsten Wolstad, men også hvordan systemet 
skulle håndtere dynamikken hos skuespil-
lerne i forhold til det mye smalere omfanget 
i broadcast.

– Det jo uvanlig at det kommer et produkt 
som lover så mye - og der du faktisk får til å 
si "ja, det fungerer faktisk". Den gjør diskret 
mikrofonplassering mulig, da det tar bort 
både bakgrunnsstøy og lyder fra rommet i 
mikrofonene.

Wolstad brukte først DNS- 8 Live på settet 
til Romeo og Julie, og så på musikalen Caba-
ret hvor alle sju solister hadde DNS- 8 slått på 
hele tiden. Dette uavhengig av om de snakket, 
ropte, hvisket eller sang, og uten at Wolstad 
behøvde å justere den i løpet av forestillingen 
- en oppgave fullført uten bivirkninger.

For Ola Malmgren hos Boffins Technolo-
gies, var situasjonen med akvarium lignede 
TV-studio og høy bakgrunnsstøy, betydelig 
forbedret etter de koblet opp DNS- 8 Live. 
CEDAR DNS- 8 Live fjerner ikke bare bak-
grunnsstøy, men den strammer opp lyden 
også, uansett om det er programledernes 

clip-on mikrofoner, når de sitter tett sammen 
i sofaen, eller med håndholdt mikrofon nede 
på gata, sier Malmgren, som anvender fler-
kanalsevner til å behandle hver mic separat. 
Vi setter den første kjeden av de individuelle 
mikrofonene, slik at vi kan rense signalene før 
vi mixer dem, noe som gjør det mye mer ef-
fektivt og gir bedre resultater. Tilnærmingen 
er også brukt av Mattias Dalin på EuroSound 
sin overføring fra ulike miljøer.

Takket CEDAR-enheten auto-learn, hadde 
vi ingen grunn til bekymring. Vi koblet dem 
på insertpunktene på alle kilder, så gjorde den 
alt selv i løpet av hele produksjonen uten bi-
virkninger, sier Dalin og beskriver effekten. 
Den renset lyden effektivt, ikke bare for bak-
grunnsstøy men også den voldsomme rom-
klangen, og kamfiltereffekten mellom våre 
egne mikrofoner ble redusert.

Hver kanal har en liten knott å vri på og 
trykke på for å justere hvor hardt prosessen 
skal gå for hver kanal, og det selvlærende 
moduset som Mattias Dalin nevnte, kan 
både brukes ved enkelt tilfeller eller settes på  
kontinuerlig for å analysere og tilpasse seg 
endringer i signalet.

– Den gjorde det så bra at vi i OB-bussen, 
ble tilkalt av produsenten på stasjonen, som 
ba om å få  litt Ambienslyd på signalet, fordi 
det hørtes så rent ut at det føltes galt i det 
travle miljøet - det er visst første gangen det 
har skjedd, sier Dalin sier. n

- den gjorde så stor suksess at den ble tildelt 
en teknisk Oscar.

Samtidig begynte den, selv om den ikke 
var designet for formålet, å krype inn i sport-
sarenaer, TV-studioer og OB-busser, så det 
var tydeligvis både et behov og et marked. 
Så kom CEDAR DNS 8 Live. En rack-enhet, 
åtte-kanals uavhengig signalbehandling i 40 
biter, kontroll med bare to knotter, og 0,2 ms 

forsinkelse i 44,1 kHz samplings-frekvens. 
Digital lyd inn og ut via AES, både XLR og 
DB25, med relé kontroll for å koble inngang-
ene til utgangene hvis strømmen blir borte, 
for å kunne brukes i kritiske broadcast situ-
asjoner. Strømforsyning kan leveres både via 
vanlig kabel og 4-stifts tolv volts inngang, og 
enheten kan også styres via et innebygd web-
basert grensesnitt.

I en virkelig situasjon
De fleste brukere i Skandinavia har allerede 
testet DNS- 8 Live på noen kritiske produks-
joner, eksempelvis på det danske Folketings-
valget i fjor høst.

–Vi har nå jobbet med CEDAR DNS- 8 
som en viktig del av vår signalkjede i mange 
ulike typer produksjoner, og vi kan absolutt 
ikke klare oss uten den, sier Ola Malmgren 
på Boffins Technologies i Malmø. Boffins står 
for teknologien for Dagbladet Børsen TV-
avdelingen og Hovedbanegårdens studioer 
som produserer GO` Morgen og GO`aften 
til TV2 Danmark -  og DNS- 8 er permanent 
installert på begge steder. Malmgren snakker 
om utfordringene i TV-produksjon som CE-
DARs apparat har hjulpet dem å løse.

– Akustikken prioriteres ikke så høyt i stu-
dio, og det er alltid full av lamper, roboter, 
etc., som gir utrolig høyt støynivå. Ofte sen-
des det tv også fra de mest umulige steder, 
sånn rent akustisk. GO ‘Morgen-studioet kan 
akustisk beskrives som et stort akvarium, og 
det ligger på den mest bråkete stedet du kan 
finne.

Mattias Dalin på EuroSound AB leverer 
A-lyd for sendinger i hele Skandinavia, og 
kom først i kontakt med DNS- 8 Live på en 
valgdekning.

–Journalistene og gjestene måtte flytte seg 
fra små dempede kontorer, lange korridorer 
og store trappeganger mens programlederne 
satt i en marmorkledd sal med etterklang som 
en katedral midt i trafikken.

Samtidig prøvde Kasten Wolstad, lyddesig-
ner på Det Kongelige Teater, hvordan DNS- 8 
Live i sammenheng med helt andre krav.

–Vi hadde jo lest og hørt om enheten, men 
det var først og fremst for broadcast- instal-
lasjoner der man arbeider med et dynamisk 
område, som er mye mindre enn for scene-
bruk. Derfor var det spennende å se hvor-
dan den presterte i vår situasjon, forteller 
Wolstad.

En dronning i vind
Hos det danske PA- selskapet SoundCrew, 
brukes DNS-8 for å redde vanskelige situasjo-
ner, forklarer Christian Behrens.

–Vi hadde en talerstol plassert i midten av 
en stor gård mellom store parallelle bygning-
er, så refleksjonene var enorme både foran og 
bakfra - og det blåste voldsomt.

I disse omstendighetene, skulle en opera-
sanger utføre nasjonalsangen Det er et yn-
digt land, etterfulgt av den danske dronning 
Margrethe:s tale - selvfølgelig uten lydsjekk.

- Så vi var selvfølgelig litt bekymret da vi 
sto å gjorde det klart i disse langt fra ideelle 
forholdene, sier Behrens. Så snart vi kjørte 

Live og i direktesending har det vært mer sparsomt med bra verktøy, da de ofte er
prosessorintensive med lang forsinkelse som fungerer dårlig for konserter eller bildesync. men dette

skal Cedar audio- Dns8 Live rette opp i, her under en konsert i Danmarks radios Koncerthuset.

Den danske dronningen margrethe skal holde tale, og det uten soundcheck. men CEDar- Dns8 Live utfører 
oppdraget stårelende. 
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konvertering, CD/
DVD Prod & kopiering.

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

Navn: Deluxefilm AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Totalleverandør av lys- og 
kamera relaterte produkter til profe-
sjonell film- digital- TV- og videopro-
duksjon.

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.
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Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til det profe-
sjonelle produksjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Brynsveien 16, 0667 Oslo, 
0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr til profe-
sjonelle brukere.
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Tekst: Jonas Nimmersjö

Foto: Jonas Nimmersjö & Alexander Paulusson

repOrTASje  DJi ZEnmUsE X5

Dji er et selskap fra Shenzhen i kina, eller som de selv sier – fra kinas Silicon Valley. Selskapet er et av de store 

i droneverdenen og har system for alt fra amatører til profesjonelle aktører. en av de siste produktene fra Dji er 

deres Micro 4/3-kamera Zenmuse X5 med gimbal som i kombinasjon med dronen inspire 1 er et ferdig system 

for profesjonellt flyfoto. Alexander paulusson, direktør i familieselskapet AMkVO i uppsala, tok oss med på en 

demonstrasjon av Dji inspire og Zenmuse X5 pro. 

Kamera og 
gimbal i ett

Familieselskapet som har kontor ute i dis-
trikts-Sverige har nylig investert i denne mas-
kinen. De hadde tidligere en Inspire X3, som 
de nå har som backup. 

– Det er alltid bra å ha en backup dersom 
noe skulle skje, mener Alexander Paulusson, 
direktør i selskapet. 

Selskapet AMKVO flyr med dronene sine 
på oppdrag for mange ulike kunder. Omkring 
60 prosent av kundene er industri- og forret-
ningskunder og 40 prosent er for film- og tv-
produksjonsselskaper. Og ting skjer når man 
flyr droner. En jobb som AMKVO gjorde for 
et gruveselskap innebar at de skulle skape et 
3D-bilde av en smal gruvesjakt. Her kunne 
mye ha skjedd, forteller Alexander. De fløy 
ned med i sjakten med dronen, som hadde 
blitt festet i en sikkerhetsline. Alt gikk bra 
denne gangen, men etter den flyturen behøv-

på kameraet. Det går også an å live-strømme 
flyturen på Youtube. Den smarte enheten fes-
tes lett på fjernkontrollen i beholderen som er 
tilpasset forskjellige store enheter. Under de-
monstrasjonen bruker Alexander Paulusson 
en iPad mini. Han forteller at i dagslys må man 
ha skjermer rundt displayet før å kunne se noe.

Men det går an å styre kameraet uten et nett-
brett. Fjernkontrollen kan brukes som en for-
lengelse av kameraet da den har en knapp for 
avtrekker, REC-knapp samt ratt og knapper 
for å endre kameraets innstillinger. Vil man ha 
mer presisjon i fokuseringen finnes tilbehøret 
DJI Focus, en separat fjernkontroll for Zen-
muse X5-kameraet. Den har en stor fokusring 
som skal gi nøyaktige fokusforflytninger. Til 

DJI Focus finnes en liten motor med tannhjul 
dersom du vil bruke den til større kameraer.

Alt i én veske
Ved kjøp av Inspire 1 Pro Black Edition får man 
en hardcase med glidelås som rommer drone, 
kamera, gimbal og et stort antal batterier samt 
lader og diverse reservdeler. Vesken rommer 
også  nettbrett og eventuelt ekstra optikk. Det 
som inngår i Black Edition er dronen, Inspire 
1, kameraet Zenmuse X5 Pro med gimbal 
og en liten eske for disse, fjernkontrollen, et 
batteri, minnekort, lader og diverse kabler og 
ekstra rotorblad. 

Alexander hadde pakket med fire batterier 
for demonstrasjonen som varte i cirka 45 mi-

des det nye rotorblad og ny farge.
– Totalt har vi åtte droner, to DJI S1000 med 

Canon 5D MK III og Zenmuse z15 (Gimbal), 
to Inspire hvorav en med X3 og en med X5 
Pro, forteller Alexander Paulusson. Vi har også 
en DJI Phantom 3 Pro og to Phantom 2 med 
GoPro og Zenmuse HD-3D gimbal, samt en 
liten FPV250 racer-maskin.

Førsteinntrykket
For oss som aldri har styrt en drone før er det 
imponerende å se hvor lett Alexander virker å 
ha det når han demonsterer Inspire 1-dronen 
for oss. Medfølgende fjernkontroll har et feste 
for iPad og iPhone eller lignende med An-
droid som operativsystem. Alexander brukte 
en iPad mini som fungerer som monitor for 
kameraet, men også som kamerakontroll. Om 
det trengs så finnes tilbehør som gjør det mu-

lig å være to personer som styrer. Én person 
som flyr dronen og én som styrer kameraet 
og gimbal-hodet. Men ettersom vi ikke skulle 
gjøre noe avansert kameraarbeide  denne da-
gen, var det nok at Alexander var alene. Det 
finnes to versjoner av Zenmuse X5, X5 Pro og 
X5 Raw. Begge versjonene har samme gimbal 
og optikk og er stort sett det samme kameraet, 
et M43-kamera med en 16-megapixel-sensor. 
De største forskjellene mellom de to kamera-
ene er videoinnspillingsevnen, arbeidsflyten 
og lagringsmedia for kameraene. Zenmuse 
X5 Raw har en innebygd SSD-harddisk på 
512 GB hvor den kan spille inn ukomprimert 
video, JPEG-Lossless, mens Zenmuse X5 Pro 
på det beste spiller inn MP4 eller MOV-filer 
på mikro SD-kort.

Dronen og kameraet vi fikk se fly var X5 
Pro-versjonen. Med Pro-versjonen kan du 

velge å filme med fargeprofilen D-LOG, som 
gir et stort dynamisk omfang, men som krever 
etterbehandling av fargene. Om filmmaterialet 
ikke fargebehandles ser bildet platt og farge-
løst ut.

å bruke
Ettersom vi selv ikke kan fly så fikk vi spørre 
Alexander Paulusson om hvordan han synes 
den er å bruke.

– Zenmuse X5 er et betydelig bedre ka-
mera enn X3-kameraet som var på den første 
Inspire, mest på grunn av muligheten til flere 
kamerainstillninger. Den er smidig å fly og er 
også enkel å bruke, mener Alexander Paulus-
son. Man kan stille inn ISO, lukkertid, blender 
og fokus fra bakken mens man flyr. Bildene fra 
Zenmuse X5 er klart bedre enn på X3-en, men 
de kan ikke sammenligne seg med for eksem-
pel Canon 5D Mark III som vi flyr med på de 
større maskinene. 

Alexander Paulusson synes at bildene fun-
ker for web-material og trykk, til en viss grad. 
Men mener at siden det er en mikro 4/3-sen-
sor på kameraet, så gir det en del begrensnin-
ger. Han synes at kameraet gir helt ok video 
og AMKVO bruker kameraet til mye, alt fra 
musikkvideo, reklame, og så videre.

En applikasjon
En smarttelefon eller nettbrett er en forutset-
ning for å lett kunne dra nytte av alle funk-
sjonene i Inspire Zenmuse X5. Med appli-
kasjonen DJI GO kan man styre autofokus, 
gjøre manuelle fokusforflytninger, stille inn 
blender, hvitbalanse, lukkertid og mye mer 

Som monitor bruker Alexander Paulusson en iPad 
Mini som med applikasjonen DJI GO fungerer som en 
forlengelse av fjernkontrollen. Det kan derimot være 
vanskelig å se bildet i sterkt sollys.

DJi  inspire 1 Zenmuse X5 pro i luften med bena i 
flystilling for at kameraet skal få fritt

synsfelt i 360 grader.

Dronen står stødig på sine fire ben.

Vesken som følger med rommer alt man behøver å ha med seg for å fly i flere timer. Utover det som følger med 
i pakken har den plass for ekstrabatterier.
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4K UHD opptak
Opp til 240 FPS
Ergonomisk håndgrep

PXW-FS5K

Leasing priser fra kr 1 889,- +mva/mnd., forutsatt kredittgodkjenning.

Et av de mest allsidige 
kameraene i sin klasse

Kontakt oss for tilbud og veiledning fra 
våre kunnskapsrike medarbeidere!

Telefon 22 80 40 00 info@videoutstyr.no www.videoutstyr.no Stanseveien 4, 0975 Oslo

inspirE 1, ZEnmUsE X5 pro/raw
DRONE Model T600
VEKT 2870 gram (med batteri og propeller), 3400 gram (med Zenmuse X5) 
MAKSIMAL FLYVEVEKT 3500 gram
SVEVENØYAKTIGHET (p Mode) vertikalt 0,5 meter, horisontalt 2,5 meter
MAKSIMAL HASTIGHET Opp 5 meter/sekund, ned 4 meter/sekund, horisontalt uten vind 18 meter/
sekund
MAKSIMAL FLYVEHØYDE 4 500 meter over havet
MAKSIMAL FLYVETID 15 minuter

DJI GO APP 
SYSTEMKRAV iOS 8.0 (eller senere) og Android 4.1.2 (eller senere)

gimBaL og KamEra, ZEnmUsE X5 pro/raw
KAMERASTØRRELSE X5 pro: 120x135x140 mm, X5 raw: 136x125x131 mm
VEKT X5 pro: 526 gram, X5 raw: 583 gram
SENSOR 4/3 tums CMOS-sensor, effektive piksler 16M
OPPLØSNING 4608x3456p
ISO-OMFANG 100-25600
LUKKER elektronisk 8 sekunder til 1/8000 sekund
STILLBILDE ett bilde eller sekvens med tre, fem eller sju bilder, timelapse 5, 7, 10, 20 eller 30 
sekunder
FILFORMAT STILLBILDE jpeG, DnG
VIDEOOPPLØSNING uHD: 4096x2160 (24/25p), 3840x (25/30p), FHD: 1920x1080 
(24/25/30/48/50/60p)
MAKSIMAL BITRATE X5 pro: 60 Mb/s, X5 raw: 2,4Gb/s
VIDEOFORMAT X5 pro: Mp4, MOV (MpeG-4/AVC/H.264F), X5 raw: Mp4, MOV (MpeG-4/AVC/H.264F), 
jpeG-Lossless (rAW)
OBJEKTIVFATNING Micro 4/3 (M43) med støtte for autofokus
MEDFØLGENDE OBJEKTIV Dji MFT 15mm f/1.7, største blender F1.7, minste blender F16
LAGRINGSMEDIA X5 pro: Class 10, uHS-1 eller bedre Micro SD-kort, maksimal kapasitet 64 GB, X5 
raw: Class 10, uHS-1 eller bedre Micro SD-kort, maksimal kapasitet 64 GB og SSD 512 GB

GIMBAL 
ARBEIDSOMRåDE pitch: -90° til +30°, pan: +/-320°
BEVEGELSESHASTIGHET pitch: 120°/sekund, pan: 180°/sekund
DJI ANBEFALTE PRISER inspire 1 X5 prO: 47 999 kroner (en kontroll), inspire 1 X5 prO Black edi-
tion: 50 999 kroner (en kontroll), inspire 1 X5 rAW: 64 995 kroner (to kontroller), Dji Osmo: 6 995 
kroner
CIRKAPRIS inspire 1 pro Black edition: 5 500 euro
DISTRIBUTØR Dji, www.dji.com

alex paulusson, direktør i amKVo aB, viste gjerne hva 
som går an å gjøre med DJi inspire 1 Zenmuse X5 pro.

DJi inspire 1 Zenmuse X5 pro i luften med bena i flystil-
ling for at kameret skal få fritt synsfelt i 360 grader.

pel mørkeflyvning.
De dronene AMKVO har i dag blir brukt 

til musikvideoinnspillinger og annet som for 
eksempel industriell fotografering. AMKVO 
jobber også med fotogrammetri og gjør 3D-
modeller og punktskyer til for eksempel volum-
beregninger og målinger. De har også kjøpt et 
varmekamera for inspeksjoner med oppløsning 
på 640x512 og 30 Hz, som ifølge Alexander 

Paulusson er en av de beste som man kan få tak 
i for ikke-militære oppdrag.  Under vår samtale 
nevner vi debatten om droner og fotografering 
som har vært i media i det siste. Alexander Pau-
lusson forsikrer oss om at de har tillatelse fra 
Transportstyrelsen for å fly og sikkerhetskla-
rering fra Forsvaret for spredning av flybilder.

– Noe som er kult, er at vi var blant de før-
ste i verden til å fly under jorda og kartlegge 

gruvesjakter.  Uke 26 skal vi dokumentere et 
sporskifte på jernbanen oppe i Nord-Sverige. 
Vi kommer blant annet til å bruke droner for 
oversiktsbilder over arbeidssplassen og for ti-
melapse så de kan se hvordan hele prosessen 
går til. n

nutter. Han måtte bare bytte batteri en gang. 
Noe Alexander også liker med kameraet er 
muligheten til å bytte optikk. AMKVO har 
utover den medfølgende 15mm-optikken, en 
Olympus M. Zuiko 45mm F1,8 og Alexander 
synes det går lett å bytte optikk og fly igjen 
med en gang. Men det medfølgende objekti-
vet er han dog misfornøyd med.

– Det medfølgende objektivet er ikke det 

beste, men det er helt ok. Vi skal derimot an-
skaffe en Olympus 12mm f/2.0, som også går 
an å bruke og er betydelig skarpere ifølge an-
meldelser, sier Alexander Paulusson. 

Ønsker for fremtiden
Andre problemer som Alexander Paulusson 
har oppdaget med DJI Zenmuse X5 er at hori-
sonten blir krummet når man filmer med den.

– DJI er kjent for å ha problem med å holde 
horisonten rak, noe jeg har merket en del, 
forteller Alexander Paulusson. Men man kan 
kompensere for det. Noe jeg derimot synes 
at de kunne gjort er å sende med UV- og ND-
filter til X5’en som de har gjort med X3’en. For 
en kommende modell så skulle jeg ønske at 
horisontproblemet ble løst, men også at det 
var et kamera med bedre sensor til for eksem-

Det går an å stille inn kameraet i fargeprofil D-LOG ved videoinnspilling for å få et større omfång å jobbe med i etterbehandling. Med denne innstillingen blir bildet grått 
og tåkete hvis det ikke behandles.

DJi Zenmuse X5 har en 16 megapixel stor 4/3 tums 
sensor og kommer som standard med et 15mm micro 
4/3-objektiv. 
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ressert i VRs dokumentar aspektet, han sier at 
han ser for seg en fremtid der vi kan komme 
sammen over lange avstander.

Dette kjøpet var et vendepunkt i historien 
om VR. At Facebook betalte en formue for 
Oculus Rift, gjorde at VR ble tatt på alvor. 
Trenden første til at store selskaper som 
Google, Facebook, Sony og Microsoft kjøper 
seg inn eller kjøper opp selskaper som driver 
med VR. Og mange tror nå at Sverige kan bli 
en av de store navene innen spillmarkedet.

Stopp holdt på sitt, og den neste store greia 
for dem, var å jobbe sammen med Chris Milk 
på hans VR- konsertfilm Hello Again, som 
var på Sundance Film Festival i 2014. Filmen 
er sett på som et teknologisk gjennombrudd 
i VR ,når det kommer til både lyd og det å 
skape en følelse av nærhet.

- Medie Monks kjøpte oss fordi vi kan VR, 
sier Bo Gustafsson. Jeg tror at Sverige kom-
mer til å  bli veldig store innen VR, akkurat 
som vi er veldig store innen internett og di-
gitale produksjoner. Vi finner nye ting, vi er 
raske til å lære - og vi liker utfordringer. Vi er 
ikke redde for det som er annerledes. Vi har 
ekstremt dyktige spillutviklere her i Sverige 
- både privatpersoner og bedrifter. Der er VR 
helt fantastisk, fordi det er et nytt medium 
som er utrolig mye bedre enn de vi har nå. 
For film, er det også et nytt medium, som er 
veldig annerledes enn det vi har nå. Det er 
ikke sikkert at det er bedre, men det  er helt 
annerledes. Hva er bedre - en film eller en 
bok? Det ikke lett å argumentere rundt fordi 
det er to forskjellige ting.

Bo Gustafsson er tilbake i Stockholm for å 
lede et produksjon og postproduksjon arbeid 
innen Virtual Reality, og de har allerede gjort 
en jobb for Volkswagen, hvor du får oppleve 
hvordan det er å sitte i en rallybil.

Nå handler det mye om mobbefilmen, og 
en rekke mennesker på avdelingen jobber 
for å ferdigstille den. VR krever nye måter å 
jobbe på.

Fra globus til kart
Jeg ser på et bilde som er forvrengt. Klas-

serommet som har spredd seg over skjermen. 
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Tekst & foto:  Kent Moorhead 

repOrTASje  VR & MEDIAMONKS

Virtual reality tillater oss å gå inn i en annen verden og oppleve ting som vi ellers ikke kan oppleve i virkelig-

heten. Det første man vanligvis tenker på når man hører ordet Virtual reality er dataspill. Men Vr brukes også 

i sosiale situasjoner for å vekke medfølelse for ofrene, eller for å skape en forståelse av hendelser. Og Sverige 

ligger langt foran i prosessen. Vi snakket  med Media Monks, tidligere Stop, som ligger i forkant av Vr. Akkurat 

nå gjør de det mulig å oppleve mobbing fra et mobbet barnets perspektiv.

Virtual Reality og virkeligheten

Jeg er i et klasserom og sitter på en benk. 
Foran meg står en mannlig lærer, og når jeg 
ser rundt i rommet, ser jeg at ingen egentlig 
bryr seg om hva som skjer på tavla. Han be-
gynner å levere ut en prøve, og plutselig står 
han ved mitt bord, og jeg innser at jeg er en 
av elvene.

Høyttaleren slås på, og meldingen får læ-
reren til å skynde seg ut mens han mumler 
noe til elevene. Det er nå det begynner, mob-
bingen. Gutten foran meg snur seg mot meg, 
kaller meg ting og krøller prøven min. Det er 
overraskende hvor sårbar jeg føler meg. Og 
det blir verre. Det kommer flere som setter 
seg alt for nære meg og begynner å ydmyke 
meg.

Jeg tar av meg brillene, og er tilbake i et 
rommet hos media Monks, omgitt av hyggeli-
ge mennesker, som ikke mobber, men det tar 
en stund å riste av følelsen av maktesløshet. 
Jeg forteller hvor virkelig og ubehagelig det 
føltes. Bo Gustafsson, som utviklet program-
met for SVT, og deres satsning mot mobbing, 
sier at det er nettopp ideen.

- De fleste reagerer som  deg. De føler seg 
triste og det er hele poenget. Du skal kjenne 
hvordan det er for et barn som blir mobbet.

Programmet skal vises til lærere, rektorer 
og beslutningstakere når det blir ferdig.

Store selskapers interesse for VR
Bo Gustafsson er Creative Director for VR 

team MediaMonks, produksjon og post-pro-
duksjonsselskapet som inntil nylig het Stopp. 
Han startet med Virtual Reality i Los Angeles 
for flere år siden.

- Vårt første VR- prosjekt var en 360-gra-
ders film på en nettside - men uten VR bril-
ler. Men akkurat da, kom Oculus Rift med 
sin prototype for spill. Da innså vi at disse 
brillene kunne brukes til mye mer enn bare 
spill, sier Bo Gustafsson. Vi tok kontakt, fikk 
en Oculus Rift prototype, og lagde den første 
filmversjonen.

Oculus gikk videre denne veien, utvidet 
sitt syn på VR og resultatet var at de i 2014 
ble kjøpt av Facebook for to milliarder dollar. 
Facebooks Mark Zuckerberg, var mest inte-

Bo gustafsson, Creative Director Vr 
team på mediamonks, med gopro 
VR-kamera og Samsung Gear VR-
goggles. 

sabina törnberg, colorist på Vr-filmen om mobbing.

Mobbefilmen – som et øye.

Filmen Hunger in Los Angeles. 

Mye som et verdenskart laget av en globus, 
bare utbredt og flatt.  Det du ser er seks sirkler, 
omtrent som et øye.

Sabina Törnberg jobber med color-gra-
dingen. Hun er nesten ferdig, så bildet ser 
jevnt og ekte ut.

- Det er to ting som gjør colorgrading inne 
VR annerledes enn å colorgrada et vanlig pro-
gram. For det første, er det ikke filmet med et 
kamera, men med seks stykker som skaper 
seks forskjellige bilder, som alle har litt for-
skjellige farger og toner. For det andre, hvis 
kameraet flyttes, endres fargen, noen ganger 
betydelig.

Det problemet finnes ikke i VR filmen om 
mobbing som hun jobber med akkurat nå. 
Her sto kameraene stille. Men det første pro-
blemet med de seks bildene vedvarer, så hun 
trenger for å finne alle de forskjellige delene 
av puslespillet som dannes når bildene blir 
slått sammen. For å forstå det, må man huske 
på at virtual reality er som innsiden av en kule, 
så snart man tar på seg briller, kan man snu på 
hodet og se i forskjellige retninger. Dermed 
må alle perspektivene inkluderes og alle må 
fungere fargemessig.

Sabina identifiserer de delene som hun må 
jobbe med, og hun må ofte samarbeide med 
Bo Gustafsson, hennes sjef som var på settet, 
for å vite nøyaktig hvor kameraet var.

For å skjule kameraet
Når kameraene ser alt i rommet, og ikke 

bare 360   grader sideveis, men også i taket og 
gulvet, kan man spørre seg hvor kameraene 
skal stå slik at stativet ikke er synlig? Hvor 
stiller man lyset? Og hvor plasserer man lyd-
utstyret slik at lyden gjenspeiler det seerne 
vil høre på det stedet? Og hvor gjør du av tea-
met? Dette er noen av de store spørsmålene 
man må ta stilling til. Det finnes ingen stan-
dardløsninger, alt må løses med erfaringer, 
gjennom prøving og feiling. Det er det alle 
sier som arbeider med virtual reality. Det er 
så nytt at det ikke er noen regler ennå.

Bo Gustafsson sier at man må starte med 
kameraplassering, og det må være et sted hvor 
det er lett å male bort stativet i postproduks-

Vår skribent Kent Moorhead kikker inn VR-verden gjennom Samsung Gear.



www.monitormagasin.no www.monitormagasin.no 3-2016  3130  3-2016

jonen. Et kamera på et bord er lett å fjerne, så 
lenge det ikke danner seg en skygge på bor-
det under den. Du kan for eksempel montere 
kameraet på en rigg ovenfor en mann på en 
sykkel, slik at når du ser ned, ser du sykkelen 
under ham.

Lyset vil synes så det krever til planlegging 
å få det til å se naturlig ut, samtidig som det 
gir godt lys der det trengs.

Lyd krever en komplisert mikrofon, minst 
stereo, men helst en som fanger opp hele 
lydrommet. Og det er andre ting som også 
krever sine løsninger, som hvordan regisserer 
man en VR-film?

- Tja, noen ganger har du en kabel fra ka-
meraet til et annet rom, slik at regissøren kan 
se hva som skjer derfra, men noen ganger må 
du vente til etterpå for å se hvordan vil se ut. 
Der virtual reality er i dag, handler det veldig 
mye om testing.

 
Seks GoPro kameraer

Et VR- kamera er ikke et kamera, men flere, 
minimum to og begge med fisheye-objektiver 
som peker i forskjellige retninger. Men to ka-
meraer er ikke nok til å gi et tilfredsstillende 
resultat.

Medie Monks bruker en velprøvd ordning 
med seks separate GoPro kameraer som pe-
ker i alle retninger. De spiller ikke inn i 16: 9 
widescreen, men mer som 4: 3-format, som 
en gammel pre-digital TV-skjerm. Etterpå må 
bildene settes sammen for å danne et meget 
merkelig bilde, som deretter sendes til gra-
ding.

Arbeidet blir mer komplisert, men har 

også flere fordeler. Man kan finne nye måter 
å bruke kameraet på.

- Når det gjelder VR, ser vi at kameraet kan 
bli brukt på en annen måte. Det kan være en 
karakter, og ha hovedrollen i en film. Eller det 
kan være en helt usynlig observatør i et rom. 
Nå har vi et forsprang på flere år, og vi har 
funnet en arbeidsmåte som fungerer. Og vi 
har en veldig sterk mening om hvordan job-
ben bør gjøres. 

Han mener at vi er i begynnelsen av ut-
viklingen, akkurat som filmen en gang var. 
Jeg spør om han mener helt i begynnelsen av 
filmens eksistens, med Lumière-brødrene og 
deres film om et tog som kjører inn på stasjo-
nen, som eR laget i 1895, og som var en av 
de aller første filmene, eller kan det bli sam-
menlignet med 1903 da Edwin Porter intro-
duserte moderne redigering med filmen the 
Great Train Robbery?

- Åh. Vi er definitivt fortsatt på stasjonen 
med toget som kommer inn, svarer Bo.

Pioneren Nonny de la Pena
Nonny de la Pena er en av de tidlige Vir-

tual Reality- pionerene, den første til å få en 
VR-film til den berømte Sundance Film Fes-
tivalen i 2012. Filmen Hunger i Los Angeles, 
viser animerte mennesker, deriblant mange 
barn, i kø for å få veldedighetsmat. En mann 
kollapser mens de venter på maten, han er 
diabetiker. Filmen vil gi oppmerksomhet til 
fattigdom og behovet for hjelp. Alle som vil 
kan se klipp på YouTube, men det du ser der 
blir ikke den samme opplevelsen som når du 
tar på deg VR- briller, følelsen av å faktisk 

være i den køen.
Vi snakker med Nonny de la Pena for å få 

hennes bilde av mulighetene med VR.

Andre verdener
- VR kan transportere deg til andre ver-

dener, sier hun. Det er et solid vitenskapelig 
grunnlag for dette: hjernen din lurer kroppen 
til å tro at du er der, og dermed vil du også 
reagere følelsesmessig mye sterkere enn når 
du ser på nyhetene.

Hun falt for VR etter førstegangen hun 
testet det.

- Alle mine interesser - for undersøkende 
journalistikk, teknologi, og berøre et publi-
kum - alt klikket umiddelbart.

Det hun gjør er et sted mellom virkelig-
hetsskildringer og spill. Og spørsmålet om å 
blande journalistikk og animasjoner skaper 
risikoer som trenger å bli diskutert. Hvor 
sanne blir bildene, hvordan kan seeren skille 
mellom hva som er virkelig og hva som ikke 
er det?

Jeg spør om hun tror det er en risiko for at 
VR- filmene om virkeligheten kan gi motsatt 
effekt, at det skaper en avstand fordi det min-
ner oss om serier eller spill? Absolutt ikke, 
sier hun.

- Vi har sett publikum blitt enormt berørt 
av situasjoner der figurerende er tydelig ani-
mert. Folk forstår at det er en tolkning. Vi 
bruker for det meste virkelige lyder fra si-
tuasjoner, slik som ekte nødanrop, og på en 
merkelig måte blir det du hører ekstra virkelig 
når det settes sammen med animasjoner.

Hun er veldig fokusert på den fremtidige 
utviklingen av teknologien. Nytt utstyr vil 
gjøre det mindre kvalmende med bevegelse, 
og du kommer til å kunne kontrollere be-
vegelsene dine selv, det vil si, gå dit du vil, 
mener hun. Hun, og de fleste andre mener 
at utvikling av hapticdrakter kommer til å bli 
mye bedre, som formidler følelsen av å bli 
berørt, for eksempel hvis du blir skutt, vil du 
føle hvor skuddet treffer. Og selv nå, ser hun 
at teknologien er i rask endring.

- Vi vil begynne å samarbeide med et sel-
skap som heter 8i som har utviklet en måte å 
skanne figurer i 3D, det vil se ut som en do-
kumentar, da det er datafigurer.

Hun mener at du ikke bør sammenligne 
med VR med film.

- Løsningen er å ikke å falle inn i språket 
til tradisjonell film. VR er et eget medium, 
med sine egne regler og egne standarder som 
fortsatt er under utvikling. Og skal du bruke 
det med hell, må du kaste ut alt du vet om 
filmproduksjon. Glem alt om kameraet, tenk 
i stedet på å sende noens kropp ut i rommet. 
Det er prinsippet du starter arbeidet med. n

Nonny de la Peña – en VR-pioner.

IBC Conference
Audiences and Advertising Stream

#IBCShow

Winning the viewer with analytics, engagement and monetisation

Inspirational Speakers

Interactive Feature Areas
• IBC Future Zone – cutting edge projects and prototypes from the world’s 

leading R&D labs
• IBC Content Everywhere Hub – showcasing the future of OTT, second 

screen and connected advertising technologies
• IBC Technology in Action Theatre – industry case studies covering topics 

including social media and ad insertion
• Plus over 1,600 exhibiting companies

Conference 8 – 12 September 
Exhibition 9 – 13 September

RAI, Amsterdam

Visit IBC.org/audiencesandadvertising to fi nd out more!

Sir Martin Sorrell 
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Niko Waesche 
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Mark Howe
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Nikki Mendonca 
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Barnfind har laget en helt ny serie med 
produkter kalt Stagebox: Break-Out panel.
 Panelet lar deg skreddersy ditt 
eget frontpanel basert på de tilkoblingene 
du behøver. Dette gir deg en kompakt 
løsning som er perfekt for steder med 
begrenset plass, for eksempel OB-busser.
 Barnfind har laget åtte 
forskjellige breakoutmoduler - XLR hun, 
XLR han, BNC, RJ45, LC fiber, LEMO-
CAM, LEMO-CCU og et blindpanel som 
kan tilpasses andre typer tilkoblinger. 
Modulene er laget av solid aluminium med 
kontakter av høy kvalitet.
 Rammen er 2RU og har 10 
plasser som kan fylles med de nødvendige 
koblingene.

Danmon er forhandler: www.danmon.no

ny produktserie fra Barnfind - stagebox: Break-out panel

formatstøtte med valgbar 1X/3X/6X 
HD, 1X/3X 3G og 1X 4K single speed 
capture

Grass Valley vil også vise fra Focus 75 live. 

Korona
Grass Valley går tilbake til røttene med 
introduksjonen av sin nye bildemikser GV 
Korona. Korona har samme funksjoner 
som Kayenne og Karrera, men med en 
mer kompakt kontrollflate.Bildemikseren 
kommer med en eller to MEer og med 
K-frame S-series videoprosesseringsmotor, 
og den er kompatibel med alle Grass 
Valleys K-frames.
 Korona K-frame S-series støtter 
flere HD-formater og kan oppgraderes til 
3G/4K med en softwarelisens. Two-stripe-
panelet har 20 programmerbare knapper 
på hver ME-rad og 80x88 I/O-matrise 
med opsjon for IP SMPTE ST 2022-6 I/O.
 Mikseflaten har en innebygd 
touchskjerm som lar brukerne produsere 
innhold raskt og intuitivt.

LDX
Grass Valleys nye kamera LDX 86N er et 
4K-kamera med Grass Valleys nye UHD 
2/3-tommers bildebrikke. Kameraet gir 
full 4K-oppløsning i 16:9 med broadcast-
optikk, uten crop- eller zoom-effekter. 
Kameraet har både native 4K og native 
3G/HD, og kan bytte mellom disse.
 Hvert kamera bruker tre native 
4K Xensium Hawk CMOS-brikker, 
sammen med DPM Ultra-funksjonalitet 
(Dynamic Pixel Management).

Som med de andre kameraene i LDX-
serien, kommer LDX 86N med to ulike 
oppgraderingsretninger, en for høyere 
oppløsning (HD/3G/4K), og en for 
høyere frame rate (3X/6X). På denne 
måten kan brukeren oppgradere kameraet 
ettersom behovet endres, og med standard 
B4-bajonettfeste kan B4 2/3-tommers HD 
optikk brukes.

De ulike konfigurasjonene kameraene 
kommer i eller kan oppgraderes til er som 

Nyheter fra Grass Valley

følger:
•	 LDX 86N HiSpeed 1X/3X HD 

super slow-motion kamera LDX 86N 
XtremeSpeed 1X/3X/6X HD og 
1X/3X 3G super slow-motion kamera

•	 LDX 86N WorldCam 
for 3G/HD innhold i 
1080i/720p/1080PsF/1080p

•	 LDX 86N 4K med alle funksjonene 
til WorldCam, i tillegg til 3840x2160 
UHD

•	 LDX 86N Universe tilbyr universal 

iTX On-Demand
Playoutsystemet iTX On-Demand legger 
spesifikt vekt på forberedelse av VOD 
(Video on Demand) og “Catch-Up TV” 
for å reduserer kostnader og tidsbruk.
I tillegg til tradisjonell kringkasting, skal 
innholdet vi produserer i dag publiseres på 
et økende antall plattformer.
 Medieprodusenter og 
kringkastere løser ofte dette ved å ha to 
separate team, et som jobber med den 
lineære playouten, og et eget team som 

jobber med digitale medier og VOD. iTX 
samler disse funksjonene og automatiserer 
prosessen, slik at man sparer både tid og 
penger.  
 iTX On-Demand er ikke en 
separat prosess som skjer etter playout, 
men en integrert del av produksjonen fra 
start, slik at innhold kan publiseres på 
VOD-platformer bare minutter etter at de 
ble sendt på lufta.
 iTX On-Demand kan brukes 
både til preprodusert og direkte innhold.

Korona itX on-Demand

Vi er tilstede på IBC
Ta kontakt for en hyggelig bransjeprat
Helge M. Fjogstad        tlf: 4000 1162
Kristian Ø. Enoksen      tlf: 95040806
Lars H. Fjogstad        tlf: 4000 1160

Møt oss på IBC 2016

Knut Kalland, knut@mediateket.no, +47 926 01 002
Nicholas Newhouse, nico@mediateket.no, +47 996 24 269

www.mediateket.no
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IPV har planer om å vise og demonstrere 
sitt nye Curator Media Asset Management 
(MAM) system.

Det vil bli lagt vekt på å vise frem Curator’s 
Cloud, som fokuserer på å gi den samme 
brukeropplevelsen også i the Cloud. Fir-
maet skal vise hvordan Curator fungerer.

IPV skal i tillegg vise frem sin nye priss-
truktur for sine produkter. Dette tiltaket 
skal gjøre IPVs produkter mer tilgjengelig 
for brukere til en bedre pris.

Nye planer for IPV

Wazee Digital
Wazee Digital Core
På IBC 2016 har Wazee Digital planer om å 
vise frem Wazee Digital Core, en digital løs-
ning. Core skal være midtpunktet i firmaets 
filbehandlingssystem, og grunnlaget for alle 
selskapets tjenester.

Live Event Services
På IBC 2016 kommer også Live Event 
Services, selskapets løsning for å fange og 
forsterke de største øyeblikkene i sport og 
live-arrangementer på best mulig måte. Som 
firmaet selv sier: når disse øyeblikkene er 
fanget på film, lever de for alltid.

IBC har annonsert at Lord Puttnam skal 
tale på konferansen som går av stabelen 
søndag 11 september. Den Oscar-vinnen-
de filmprodusenten, foredragsholderen og 
politikeren Lord Puttnam skal snakke om 
en rekke temaer, blant annet Facebook og 
YouTube, hvordan teknologi kan skape krea-
tivitet og debatten rundt Englands svar til 
EU.

Lord Puttnam er Chair of Atticus Educa-
tion, et Irsk nettbasert firma. Atticus leve-
rer interaktive seminarer om film og andre 
temaer til læresteder rundt om i verden. I 
tillegg har han vært en uavhengig filmpro-
dusent i mer enn 30 år, og har vunnet flere 
priser for blant annet filmene The Mission, 
The Killing Fields, Local Hero, Chariots
of Fire og Midnight Express.

iBC 2016 Keynote
Speakers

Hvert år viser IBCs tekniske team film i 
RAI Auditorium, The IBC Big Screen Ex-
perience. IBC Big Screen Experience har 
konferanser, demonstrasjoner, og selveste 
IBC Awards Ceremony.

I tillegg blir auditoriet altså brukt til å vise 
noen av årets beste filmer. Disse screenin-
gene gir IBCs besøkende en opplevelse med 
godt bilde og god lyd, samt muligheten til å 
se det siste innen kreativitet, produksjons-
teknikker og etterarbeid - alt på ett sted.

Dette årets lørdagsfilm blir Jon Favreaus 
tolkning av Jungelboken, og vil være gra-
tis for alle IBCs besøkende. Dørene åpnes 
18:15, og filmen begynner 18:30.

the Big screen 
Experience

Kameraet har tre nyutviklede 4K-native 
2/3-tommers CMOS sensorer, som gir 
full 3840x2160 UHD-oppløsning, samt 
dybdeskarpheten som trengs for studio 
eller utendørsproduksjon. Den optiske 
three-chip teknologien sørger for at 
fargealiasing ikke oppstår, noe som ofte er 
et problem med single-chip kameraer.

Kameraet er utstyrt med en B4 
bajonettfeste, slik at man kan koble på 
tradisjonelle 2/3-tommers HD-linser. 

Legger man til en SE-U430 expander, 
passer den og til større OB-linser. I tillegg 
er kameraet konstruert.

I to deler, noe som gjør det enkelt å bytte til 
valgfrie optiske «blokker», for eksempel 
high frame rate eller super 35-sensorer. 
Sensor og linsehode kan kobles fra og 
brukes på støtteinnretninger som polecam 
og jib.  

UHK-430 er kompakt og veier kun 4,5 kg. 

Lavt tyngdepunkt og justerbar skulderpute 
gir kameraet perfekt balanse i håndholdt-
situasjoner. CCU-enheten på 3RU veier 
18,5 kg, og passer godt inn i en OB-bil 
eller –buss.

I 4K-modus støttes BT.2020 bredt 
fargerom. BT.709 støttes i 4K og HD-
modus. HDR-funksjonalitet er også mulig 
med Ikegamis nye Log Gamma «iLog».  
Dette sørger for at mer bildeinformasjon 
kan beholdes for større takhøyde og 
fargegradering.

Kameraet har Ikegamis nye high-speed 
videoprossessor «DSP ASIC», med 
innebygd 16-aksers fargematrise og focus 
assist-funksjon. Videoprossessoren gir 
høykvalitetsbilde med lavt strømforbruk, 
og kan brukes til HD/4K og også 8K.

Den innebygde 40Gbps optiske sender/
mottakeren gir full båndbredde for 
4K-signaloverføring mellom kamera 
og CCU. Ukomprimert 4:4:4 signal gir 
høykvalitetssignaler for chromakeying.

nytt 4K kamera fra ikegami

www.monitormagasin.no 3-2016  35
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Tekst & foto:  Kent Moorhead 

repOrTASje  SAMARBEID I FILM

Mange er involvert i skapelsen av en film. Filmens historie er fylt med kreative samarbeid mellom for eksempel 

regissør og fotograf - men også noen som ikke fungerer. Likevel, vi snakker sjelden om hvordan vi skaper 

samarbeid som fører til gode filmer. Vi bestemte oss for å prøve å forstå hvordan det blir til, ved å snakke med 

noen med lang erfaring med ulike prosjekter. Vi ønsket for eksempel å finne et felles språk, slik at man kan 

jobbe mot samme mål. Vi har samlet tre stemmer. To DOp, eller A-fotografer: ita Zbroniec Zajt og pelle Hal-

lert, som snakker om sine erfaringer om samarbeid med regissører. Vi besøker også Stockholms Dramatiska 

Høyskole, en topp utdanning som tar teamarbeid på alvor. Men, vi begynner med et kort tilbakeblikk. 

å samarbeide for et bedre sluttresultat

Hvor hadde regissøren Ingmar Bergman vært 
uten fotograf Sven Nykvist? Eller den indiske 
filmskaperen Satyajit Ray. Hvor ville han vært 
uten Subrata Mitra, som var en av de beste 
kameramennene i verden? Ja, sistnevnte vet 
vi, for Satyajit Ray var en fantastisk regissør, 
han hadde en klar visjon om hva han ønsket 
å gjøre med bildene sine. I så stor grad at han 
stadig tok mer og mer over, og Subrata Mitra 
forlot prosjektet. Personlig synes jeg det var 
utrolig dumt, hans filmer ble aldri så gode si-
den. En film trenger begge deler. En regissør 
som setter sin tillit til fotografen, slik at begge 
kan konsentrere seg om sitt.

Men det gode samarbeidet blir sjelden til 
grunnet tilfeldigheter, det krever en forstå-
else av hverandres profesjonelle roller og god 
kommunikasjon.

Ting som blir sagt
De siste årene har jeg intervjuet en rekke film-

arbeidere for Monitor. Mange har nevnt ulike 
aspekter av samarbeid mellom fagfolk. Noen 
ting som har blitt sagt, gjorde meg nysgjerrig.
-Jeg tror at Skandinavia har en litt mindre 
hierarkisk måte å jobbe på enn for eksempel 
England og USA. Du kan ha et tett, upreten-
siøs samarbeid med produsent, regissør og 
bilde. Da kan du utveksle ideer og tanker, og 
ha mer frihet til å gjøre hva du vil.  Det sier 
colorist Per Sjökvist, som har mange prosjek-
ter bak seg.

Sebastian Guest, colorist fra Irland, kom til 
Sverige med en stor interesse i Nordic Noir. 
Han sa: -Når du ser på en scene kan du gjøre 
de endringene som du vet de vil be om før 
de selv sier noe. Når det nesten er tankeover-
føring - da vet du at du har noe bra .

Steven Fierberg, DoPen bak Entourage, 
for å ta ett eksempel, beskrev sitt samarbeid 
med coloristen som en magisk boble. -Der 
inne er det bare meg og coloristen. Det blir 

en ren kunstnerisk situasjon, vekk fra kaoset 
under opptak. Vi kan konsentrere oss om å 
lage perfekte bilder. 

Disse og andre uttalelser gjorde meg nys-
gjerrig på å finne ut mer.

ita Zbroniec- Zajt
Den Polske fotograf Ita Zbroniec -Zajt har 
jobbet med en rekke filmer. Granny’s Dan-
cing on the Table, Svenskjävel, Flykting 532, 
Every Face Has a Name, for å nevne noen 
eksempler. Hennes svar på spørsmålet om 
hvordan den perfekte samarbeidet ser ut, er 
enkelt.

- Det ideelle er å jobbe med noen jeg kjen-
ner eller har jobbet med før. Filmen tar så mye 
tid og energi fra livet ditt, så du vil være bra 
med folk.

Noen sier ”like barn leker best”, som betyr 
at det er en fordel å tenke likt eller ha tilsva-
rende bakgrunn. Ita er ikke sikker på det er 

Klas Dykhoff kommuniserer med regissøren gjennom 
å spille opp lyden.

ker til det manusforfatteren eller regissøren 
ønsker å oppnå.

Trening
Selv er jeg utdannet innen film ved NYU, 
New York University. Vi fikk ikke mange råd 
eller mye veiledning om hvordan du oppret-
ter en kreativ situasjon av våre lærere, som alle 
kom fra filmindustrien i Hollywood. Vi lærte 
en del uansett, vi jobbet nemlig i flere roller. 
Som regissører i våre egne studentfilmer eller 
som Dop for andres filmer. Men til slutt ble 
det ganske tilfeldig hvor mye erfaring du fikk, 
mange ble aldri ansatt som Dop, og mer in-
volvering av lærerne hadde sikkert satt fart på 
prosessen. For eksempel, hadde det ha vært 
svært nyttig å få råd om hvordan jeg forklarer 
min visjon av hvordan bildet skal se ut. Sånn 
som gjøres hos Stockholms Dramatiska Hög-
skola. Der utdannes en rekke ulike yrker som 
trengs for å lage film, som fotografer, lydtek-
nikere, regissører og manusforfattere. Og alle 
tvinges til å samarbeide sammen på skolen, 
akkurat som de vil gjøre i sitt profesjonelle 
liv. Alt skjer under veiledning av lærere, som 
igjen har lang erfaring med filmarbeid.

Skolen tar også samarbeidsevner på alvor. 
Vi snakker med Klas Dykhoff som er profes-
sor i filmlyd. Han har jobbet med lyd i film 
og på radio siden 80-tallet. Han har skrevet 
bøker om filmlyd, og er nå lærer på skolen.

- Vår skole har en uttalt ambisjon om å 
bygge filmteam, lagspillere. Det finnes andre 
filmprogrammer som trener auteurer, sterke 
kunstnere som skal ha full kontroll over alle 
aspekter av filmprosessen. I og med at vi har 
valgt denne veien, er også teamarbeid og sam-

arbeidsvilje en del av opptaksprøven. Du må 
samarbeide uansett hvilket yrke du utdanner 
deg til. Vi tvinger studentene til å samarbeide 
hele tiden. Alle lærerne på skolen er fra den 
tradisjonelle filmverdenen, vi jobber og har 
jobbet på den måten i våre filmkarrierer, og 
det er det vi lærer bort.

Konflikter
Det er ikke alltid lett å få til samarbeid, sier 
Klas. Noen ganger mangler det forståelse for 
andres profesjonelle roller og yrkesstolthet.

- Vi kan ikke la prosjekter på skolen mis-
lykkes på grunn av samarbeidsproblemer. Vi 
må alltid finne løsninger, fordi en fiasko vil 
påvirke studenter som ikke er direkte invol-
vert i konflikten. I tilfeller der studenter har 
vanskeligheter med å samarbeide, så innser 
de vanligvis at filmen har tatt skade av det de-
res eget arbeid også. Jeg vet at noen ganger 
har det vært sterk friksjon mellom manus 
studenter og regissører eller produsenter, der 
de senere har skrevet om manuset uten for-
fatterens godkjennelse. I enkelte tilfeller har 
dette ført til bråk mellom dem. Noen ganger 
har filmer tydelig blitt verre av dette, og noen 
ganger har de har blitt bedre. Det viktigste for 
oss er at elevene lærer noe selv fra dette.

Filmskapelse er ikke en demokratisk pro-
sess i sann forstand av ordet, sier Klas Dyk-
hoff .

- Regissøren og / eller produsent bestem-
mer. Fotografen er veileder for en stor del 
av teamet på settet, og lydteknikere har en 
mer underordnet rolle. En filmproduksjon 
er ganske lik et skip. Alle har en viktig rolle, 
men det er strengt avgrenset. Kapteinen be-

hele sannheten.
- Hva gjør det best? Det kan være lettere å 

samarbeide om du har samme utgangspunkt, 
men det leder ikke automatisk til den beste 
filmen. Hver film er en verden for seg selv, 
og for å finne en vei videre sammen, er svært 
utfordrende og morsomt. Det har nok ikke 
noe å gjøre med min eller regissøren sin hold-
ning, men om hvilken jobb som skal gjøres og 
hvordan man tilnærmer seg jobben.

å kommunisere
Det første steget i et samarbeid er å gjøre 
klargjøre hva du ønsker å oppnå - hvordan fil-
men skal se ut, hva slags bilder og atmosfære 
vil man skape. Og det å bare snakke om det 
trenger ikke være den eneste måten, sier Ita.
- Språk kan være misvisende, er det lurt å lage 
maler som bruker visuelle hjelpemidler, som 
du deretter kan forholde deg til gjennom hele 
prosessen. For eksempel så kan vi bruke Kub-
ricks filmer som referanse, da kan vi si: ”Vi 
gjør en Kubrick”.

Stanley Kubrick, med filmer som A Clock-
work Orange og 2001 et romeventyr, plas-
serte ofte hovedpersonene i sentrum, med 
mye symmetriske komposisjoner. Men Ita 
bruker ikke bare filmer som referanser, kunst 
kan også være nyttig, slik som Caravaggio, en 
italiensk renessansemalerer som jobbet med 
sterke kontraster i sine malerier.

- Vi kan si ”Caravaggio for denne scenen” 
for å referere til hva vi snakket om tidligere 
- hans måte å lyssette på. Det kan være ko-
deordet. Ofte kan man kommunisere med 
metaforer eller vitser, men alt må gjøres i be-
gynnelsen av arbeidet. Se film sammen, snakk 
om politikk og livet, prøv å forstå hverandres 
visuelle verden, bli kjent med hverandre. Men 
vær forsiktig med å trekke feil konklusjoner, 
spør alltid hvis du er usikker.

Menn og kvinner
Ita har jobbet med både menn og kvinner. 
Men hun tror ikke hun kan finne noen forsk-
jeller som hun er sikker på er relatert til kjønn.

- Man kan sikkert finne mønstre som ser 
ut som forskjeller. Men ser du dypere, kan du 
også finne likheter. Jeg tror det handler mer 
om individer og personlige erfaringer.

Noen ganger blir det ikke bra, samarbeidet 
fungerer ikke. Det kan avhenge av forskjellige 
ting, sier Ita Zbroniec Zajt. Det som er mest 
vanskelig er å få det til å fungere på ulike ni-
våer, sier hun.

- Det er to ting jeg tror på. Den ene er rett og 
slett at kjemien ikke fungerer mellom men-
neskene i teamet. Men da må du fortsatt få 
det til å fungere for et par uker. Den andre er 
å få det til å fungere når budsjettet ikke strek-

Pelle Hallert langt borte fra skogene i Jordskott.
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stemmer. Det er et funksjonelt system. Pro-
blemene oppstår når kapteinen ikke hører 
på mannskapet. De er spesialister på sine 
respektive felt, og er pålagt å rapportere til 
kapteinen når det er problemer, og foreslå 
løsninger. Kapteinen må deretter godkjenne 
eller avvise løsningen med hensyn til alle 
andre parametre. Det samme gjelder for en 
filmproduksjon. Makeup-artistens innven-
ding er like gyldig som innspillings- lederen, 
innenfor deres områder. Makeup-artisten 
kan derimot ikke kommentere på lydtekni-
kerens sitt området, så lenge det ikke påvirker 
hans eller hennes arbeid direkte.

Regisører som ikke lytter
- En regissør eller produsent kan utøve sin 
makt i mer eller mindre grad, men ingen god 
regissør eller produsent er uvitende om at 
nøkkelen til suksess er samarbeid, sier Klas 
Dykhoff. Deretter kan du velge å jobbe di-
rekte med mange deler av teamet, eller bare 
med de viktigste funksjonene, og deretter la 
dem kommunisere videre utover i organis-
asjonen. Det kan for eksempel være lettere 
å bare snakke med fotograf og scenograf om 
hvordan et sted skal se ut, og deretter la dem 
snakke med elektrikere, malere osv.

Når en regissør ikke er i stand til å lytte og 
ta til seg konsekvenser, får det store konse-
kvenser, sier han.

- Jeg har selv ved en sjelden anledning job-
bet med regissører som ikke har vært inte-
ressert i samarbeide, det er vil si, de har ikke 
ønsket å lytte til ekspertenes meninger, og 
det har vært veldig smertefulle produksjoner. 
Jeg kan ikke si sikkert at filmene hadde blitt 
bedre eller annerledes hvis de hadde handlet 
annerledes, men teamets ønske til å legge inn 
en ekstra innsats og komme med ideer har 

sikkert blitt påvirket.

Felles språk
Et utgangspunkt for ett samarbeid er å være 
i stand til å kommunisere hva du ønsker å 
oppnå. Klas Dykhoff synes det er vanskelig 
å snakke om lyd med en regissør eller klip-
per, det er fagfolk som har forskjellige språk, 
sier han.

- Min metode etter femten år er å kommu-
nisere så mye som mulig med lyd for seg selv, 
og la klipperen og regissøren lytte til hvordan 
jeg ønsker at filmen skal høres ut. Og jeg star-
tet tidlig i prosessen, for å selv finne et språk 
og en stil.

Ingen tenker på lyden i en film sier han. 
Ikke før det ikke fungerer. Da merkes det 
veldig.

Og skolen lærer bort kommunikasjon 
ved lærerne er involvert i prosessen. En stor 
del av film utdannelsen tar form gjennom 
produksjons øvelser, der hver elev arbeider 
i funksjonen som de utdanner seg til, sier Klas 
Dykhoff.

- I og med at vi lærere veileder tett i løpet 
av produksjoner, lærer vi elevene hvordan 
de skal kommunisere i de ulike fasene av 
produksjonen. Hva slags spørsmål og kom-
mentarer bør tas opp på manusmøter, før-
produksjonsmøter, innspillingsted, under 
redigering, lyddesign og ved den endelige 
miksen?

Avtalen
Men hva som er viktig å vite og lære seg for 
å klare å forklare hva du ønsker å oppnå er: 
hvilke problemer de har, eller hvilke alterna-
tiver du vil bruke? Vel, du må ha en avtale, 
kunne henvise til noe som alle forstår, ifølge 
Klas Dykhoff.

- Elevene trenger et felles språk for hva de 
ønsker å oppnå. Det får de gjennom felles 
teorikurs i dramaturgi, filmfoto, lyd, film re-
digering og musikk osv.

Og han mener at det fungerer, elevene lære 
å kommunisere.

- Jeg synes de vanligvis gjør det tilslutt. Jeg 
tror det delvis bygger på at de føler seg sikrere 
i sin egen yrkesrolle på slutten av utdannel-
sen, og at de da begynner å forstå at de har alt 
å vinne på å være i stand til å kommunisere 
med de andre yrkes funksjonene.

- Det vanskeligste tror jeg har vært kom-
munikasjonen mellom regissører, klippere, 
lydstudenter og filmmusikkkomponister. Jeg 
tror det er to hovedgrunner til dette. For det 
første tror alle unge tror at de kan noe om 
musikk fordi de lytter til musikk. Faktisk så 
kan de som regel ingenting om musikk, og 
har nesten aldri hørt musikk som er eldre enn 

førti år. Klassisk musikk og jazz er som regel 
helt ukjent for dem. De kan heller ikke være 
noe musikk terminologi overhodet.

Den andre grunnen er at komposisjons-
studentene, med fokus på soundtrack, kom-
mer fra utdannelser på musikkhøyskoler. De 
er vant til å skrive verk. Komposisjonene er 
absolutte og kan ikke endres på noen måte 
av noen andre. Det er et sjokk for dem når 
de innser at klipperen vil kutte i musikken 
og lydstudentene ønsker å mixe den, og også 
legge til trafikkstøy og dialog over den.

Dette har en tendens til å løse seg når de la-
ger eksamensfilmer, men noen ganger er det 
en smertefull prosess for alle involverte. Jeg 
har tidligere intervjuet flere som jobbet med 
SVT-serien Jordskott. De har snakket om 
samarbeid som morsomt og inspirerende. 
Og det gjelder i høy grad Pelle Hallert, som 
var DoP, og jeg ber ham om å fortelle meg 
mer om hans syn på Jordskott og samarbeid 
for øvrig.

- Jordskott var et veldig behagelige opptak 
med regissør Henrik Bjørn. Vi kjenner hver-
andre godt og har samme syn på det meste, 
samtidig som han er svært kunnskapsrik og 
åpen for forslag. Hvis man kjenner hverandre 
godt betyr det at man har en historie sam-
men. Det er bra for det meste, men det kan 
også bety valg av feil ord eller tonefall, i feil 
situasjon utløser dette noe hos den andre par-
ten. Det blir slik hvis du jobber lenge sam-
men, noen konflikter dukker alltid opp. Det 
gjelder bare å prøve å unngå å tråkke på hver-
andres vonde tær. Både Henrik Bjørn og jeg 
håndterer lavt blodsukker dårlig. Derfor tror 
jeg vi kanskje underbevisst prøver å unngå å 
falle i lange diskusjoner før lunsj. Når vi noen 
ganger har ulikt syn på ting, er det som regel 
tidlig på morgnen eller rundt lunsj. Men det 
fungerer alltid når du får fart på opptaket ig-
jen etter lunsj. Deretter kan du le av det.

Fokus på kreativitet
- Som fotograf, bør du prøve å visualisere det 
som beveger seg i regissørens hode, og da må 
du være veldig synkronisert med hva han eller 
hun ønsker ut av prosjektet.

På Jordskott, ble John Bauers illustrasjoner 
en inspirasjon mellom DoP og regissør. De 
brukte var  av skogen, og de så også på filmer 
sammen fordi de ønsket at Jordskott skulle se 
ut som en film, ikke som TV.

- Alle regissører fungerer ulikt, og det er 
viktig å finne en jevn arbeidsflyt som passer 
den personen, slik at du kan fokusere på krea-
tivitet. Derfor tror jeg en god dialog mellom 
regissør og foto er nøkkelen til et godt sam-
arbeid. Senere handler det om tillit til hver-
andres ferdigheter, slik at man lar hverandre 

Klas Dykhoff ved lydmiksingen.

blomstre. Kjenner jeg at jeg har regissørens 
fulle tillit, kommer jeg som fotograf til å gjøre 
en bedre jobb, og hele tiden gi litt mer.

- Jeg tror det er like vanskelig å beskrive en 
ideell partner på forhånd, det er som å be-
skrive en fremtidig kjærlighet. Alle er unike 
og arbeider på ulike måter, men jeg tror egen-
skaper som lydighet og respekt er viktig hvis 
du skal få til et godt samarbeid. Alle ønsker jo 
å oppnå det beste resultatet for filmen til slutt. 
Men at det er jo mer gøy å gå på jobb med folk 
du liker og har det gøy med, enn det motsatte.

Jeg spør ham om det med ”like barn”. Bør 
man være like? Eller er forskjeller bra?

- Sosialt vil det trolig lettere hvis man er 
like, men det betyr absolutt ikke at sluttresul-
tatet vil bli bedre. Tvert imot, jeg tror det kan 
være bra å ha ulik bakgrunn og ulike styrker i 
et partnerskap slik at man kan utfylle hveran-
dre bedre. Det optimale er selvfølgelig å være 
like individer, men ha helt forskjellige styrker 
i filmen som man jobber sammen for å skape, 
noe som vil være bedre enn hva du kunne ha 
klart alene.

”Ta vare på fotografene”
Å kjenne hverandre, å ha jobbet sammen før, 
gjør selvfølgelig samarbeidet lettere. Men 

ikke alltid. Som DoP må man selvsagt forstå 
hva regissøren ønsker. Kommunikasjon er 
viktig i alle relasjoner, spesielt her. Her du 
skal kommunisere visuelle ideer, hvordan 
gjør du det best?

- Hvis du har talens gave kan la munnen 
male bilder, men det som jeg tror er den 
absolutt enkleste måten, er å søke etter fy-
siske referanser fra kunst, film, bilder, teater, 
musikk osv. Jo flere 
referanser jo bedre. 
Er det er fortsatt uk-
lart, kan man skis-
sere deg gjennom 
en scene og gjøre 
en grov kutt på hva 
du vil ha ut.

Har du vanlig-
vis tatt hensyn til 
samarbeid under et 
opptak, og hvordan 
du får mest mulig ut 
av det?

- Nja, jeg tror vel 
ikke det, men det 
kan være fordi det er 
så individuelt hvor-
dan ulike regissører 

arbeider. Noen regissører er utdannet i tea-
ter, andre har en bakgrunn fra musikkvideo. 
Med dem, er det klart at arbeidsmetodene vil 
variere. Men på den annen side, tror jeg en 
diskusjon er viktig, spesielt for at nye regis-
sører skal kunne få et innblikk i hvordan de 
best kan dra nytte av ferdighetene til mange 
av de store fotografene som faktisk eksisterer 
i Sverige idag. n

AVIT-Systems og Video 4 heter fra nå av Mediability. Det nye firmaet 
vil fokusere på produkter, utstyr og systemleveranser.

Mediateket bytter navn til Mediateket Consulting og skal rendyrke 
konsulentvirksomheten. Selskapene lover kundene en enda større bredde 

av tjenester og produkter.

www.mediability.no          www.mediateket.no
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Bygger ny kanal
Vant EISA

DPA Microphones, dansk produsent av Professional Audio høykva-
litets kondensator mikrofonløsninger for profesjonelle applikasjo-
ner, er glad for å ønske René Mørch velkommen som selskapets nye 
produktsjef.

Mørch har tidligere jobbet for DPA Microphones fra 2006 til 2009 
som utviklingssjef.

-Vi er begeistret for å få René tilbake i denne nye rollen, sier Thorsten 
Reuber, konstituert administrerende direktør i DPA Microphones. 
DPA har vært inne i sterk vekst og presenterer nå en rekke nye pro-
dukter for publikum, og vi er glade for å fortsette denne fremgangen 
sammen med René. Vi ser frem til å utnytte hans kunnskap og erfaring 
på området for å opprettholde DPA posisjon som en ledende aktør.

Som Product Manager vil Mørch fungere som bro mellom salg, 
markedsføring og forskning og utviklingsavdelingen. Han vil samle 
informasjon fra markedet gjennom interne og eksterne kilder, og vil 
være en del av teamet som bestemmer kort- og langsiktig produktstra-
tegi.  Mørch arbeide for å sikre fortsatt vekst i DPA.

-Jeg er så glad for å være tilbake å jobbe for DPA Microphones, sier 
Mørch. Min posisjon binder sammen kommersielle og tekniske deler 
av selskapet, som er akkurat der jeg elsker å jobbe. Jeg ser frem til å 
bruke min kunnskap om lyd for å bistå et selskap som setter  standard 
for mikrofonteknologi.

Panasonic viser fram sine løs-
ninger på museumskonferansen 
ICOM MILANO 2016.  Ny tek-
nologi gir nye muligheter for gui-
ding og visualisering.

Konferansens høydepunkt er 
fremvisningen av ’Ancient times 
seen through a modern lens’, et 
samarbeidsprosjekt som har som 
mål å vise frem hvordan man kan 

gi besøkende til museum en unik opplevelse ved bruk av moderne 
teknologi. Det er Moesgaard Museum og CAVI (Centre for Advanced 
Vizualization and Interaction) som står bak.

På standen viste Panasonic sin innovative hybrid-belysningspro-
jektor Space PlayerTM som gjør det mulig å enkelt dele innhold via 
en mobil app. Dette gjøres via Panasonics nye LED displayteknologi 
Light ID og kan brukes til deling av informasjon, underholdning, 
veiledning og annonsering.

Dagens høyteknologiske samfunn gjør det ekstra viktig for mu-
seer å skape underholdende og interaktive utstillinger. Teknologi 
som Light ID gjør dette mulig. Når vi dessuten inkluderer vår sik-
kerhetsteknologi kan vi bidra til å eliminere flaskehalser gjennom 
å automatisere veivisning på attraksjonen og samtidig få en bedre 
forståelse for demografien blant de besøkende, sier Hartmut Kulessa, 
Europeisk markedssjef for projektor-produkter i Panasonic.

Museum med ny teknologi

4K ip test og måleteknologi Ny produktsjef

Danmon Gruppen har bygget Skandinavias første UHD TV-kanal. 
Kanalen er ViaSat Sport som er en del av Modern Times Group, ViaSat 
er basert hos MTG sitt hovedkontor i Stockholm. ViaSat Sport vil 
sende  UHD  live til seere i hele Norden. Den nye kanalen startet opp 
nå med Rio-OL, MTG er den offisielle Rio-OL 2016 kringkasteren 
for Sverige. ViaSat Sport vil også sende spesialprodusert UHD idretter 
med innhold som fotball via SES-5 satellitt for Viasat kunder over 
hele Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Samtidig bygger Danmon en ekstra HD Sports kanal som blir 
brandet som ViaSat Sport Premium. Begge prosjektene ble koor-
dinert gjennom lokale Danmon Sverige kontor og implementert av 
Danmon Systems. Løsningen inkluderte tre nye rom: UHD redige-
ring og kontroll, voiceover og HD Sports kontroll. Det var også en 
omfattende oppgradering av ViaSat eksisterende DHD lydmikser og 
Imagine Platinum video ruter, samt en gjenoppbygging av Pebble 
Beach Neptune automasjonssystem.

Leader Electronics Corporation, kommer med nye produkter 
som støtter utvikling av IP-basert produksjon. Selskapet deltok i 
nylige lanseringen av et dedikert IP Live-studio hos Sonys Digital 
Motion Picture Centre Europe (DMPCE) på Pinewood Film Studios 
utenfor London.

Leader viste fram  LV5490 4K / HD / SD som en del av produks-
jonskjeden.

-Vi har jobbet sammen med Sony siden lanseringen av den 
DMPCE i 2013, forteller Leader sin European Regional Develop-
ment Manager, Kevin Salvidge. -Mange europeiske kunder har blitt 
introdusert til 4K på DMPCE. Det var derfor logisk å ha Leader 
LV5490 med som en delt Sony Networked Media Interface (NMI) 
tilgjengelig for DMPCE kunder som vil utforske fordelene ved IP- 
basert live produksjon.

-Leader har jobbet tett med Sony siden den første lanseringe av 
NMI Alliansen. De viste LV5490 4K som en del av IP-Live-Studio 
grensesnitt som ble vist på NAB 2016 i Las Vegas. Vi er glade for å 
være en del av dette viktige initiativet for å gi medieselskaper  den 
praktiske kunnskapen som er nødvendig for å gjøre mest mulig ef-
fektiv bruk av IP-tilkobling for TV-produksjon.

Leader har i lang tid vært medlem av IP Live-alliansen og har de-
monstrert interoperabilitet med Sonys NMI, både i laboratoriet og 
i kommersielle distribusjoner av IP-baserte live produksjonsmiljøer. 
Leader sitt produkt LV5490 utplassert i IP Live-Studio til Sony. 
Løsningen støtter tradisjonelle SDI videoformater og Sony IP. I 
tillegg støtter det 4K videoformater inkludert 4096 x 2160 og 3840 
x 2160 via multiple adresse samt 4 x HD-signal overvåking via IP.

Live-produksjon krever krevende presisjon og pålitelighet. Kring-
kastere trenger forsikring om at IP-baserte løsninger kan møte og 
overgå disse kravene før du flytter virksomheten ut av baseband 
domene. Et fullt funksjonelt IT-baserte produksjonsanlegg er ut-
formet for å gi deg disse forsikringene gjennom omfattende hands-on 
trening, samt å tilby teknologipartnere muligheten til å demonstrere 
utbredt interoperabilitet i et slikt miljø.

Philips 65PUS7601 mottar EISA-prisen for Best Kjøp for  Stor 
Skjerm TV.  Bildekvaliteten på de nyeste Philips TVene har blitt 
anerkjent igjen av European Imaging and Sound Association (EISA) 
som har stemt Philips 65PUS7601 som sin europeiske BEST BUY 
LARGE TV for 2016-2017.

65PUS7601 har mange av de bildeteknologier som vanligvis er 
forbeholdt av selskapets prisbelønte, hi-end 9000-serien. Bringe nye 
nivåer av ytelse til mid-end markedet, mens å sette nye standarder 
samlet for sektoren. 65PUS7601 er den første Philips HDR med 
funksjonen HDR Premium og HDR oppskalering.

EISA teamet henvisning til 7601 sofistikerte Direct-LED-bak-
grunnsbelysning system med sine 128 segmenter for lokal dimming, 
dype sortnivå og detaljerte skygger skaper skarpe Ultra HD bilder.

De har også gitt ros til de justerbare Perfect Natural Motion innstil-
linger - som lar brukerne justere bildet til sin smak, en 10-bits panel 
som støtter HDR-kilder pluss punchy lydkvalitet, Android Smart 
TV-system, avansert fjernkontroll og tre-sidig Ambilight, alle som 
kombineres for å gi den mest overbevisende film, TV og spill opple-
velse.  Alt i alt 7601 ble kåret til: ”en imponerende TV”.

65PUS7601 er en premium kvalitet ultra-tynn 4K-TV i naturlige 
materialer, inkludert en aluminium ramme og unike stands, spesielt 
designet for 7601-serien. Bildet til 7601 er forbedret med en direkt 
dimbar  LED-bakgrunnsbelysning og den prisbelønte Perfect Pixel 
Ultra HD-motoren. 65PUS7601 kommer også med 3-sidig versjon 
av Philips unike Ambilight-system som kaster en kontinuerlig end-
ring glorie av farger, som samsvarer med bildet på skjermen, på veg-
gen bak Tven. Resultatet er et bilde som ser ut til å strekke seg utover 
grensene, noe som skaper en mer oppslukende opplevelse, mindre 
belastning på øynene og en opplevd forbedring i kontrast - ytterligere 
styrket av Micro Dimming Premium teknologien.

7601-serien er drevet av Android Smart TV-system som i kombi-
nasjon med Philips ’quad core-prosessor gir en rask opplevelse for 
noen av de 1200 + apper og spill som finnes i Google Play-butikken.

Lydkvaliteten vil være en kraftig 30W utgang og inkludering av den 
unike og patenterte Philips Double Ring teknologi som produserer 
dyp bass,skarp og klar mellomtone.  Prisen for herligheten er  25 
990 norske kroner.
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I mars  TV 2 fortelle 
at programmet ”Bolig 
til salgs” ble tatt av luf-
ten etter tre episoder på 
grunn av lave seertall.  
I programmet følges 
nordmenn gjennom 
boligkjøps-prosessen fra 
planleggingsstadiet til 
budrunden.  Til tross for 
stor interesse for temaet 
i mediene, hadde pro-

grammets andre episode under 144.000 seere. Det var under smerte-
grensen til TV 2.

- ”Bolig til salgs” har ikke truffet tv-seerne slik vi hadde håpet denne 
våren. Vi er godt fornøyd med programmene, og de vil fortsatt bli sendt 
på TV 2 men på et annet tidspunkt, sa programdirektør i TV 2 Jarle 
Nakken den gang.

Nå har programmet dukket opp på skjermen igjen i ny drakt. Temaet 
er boligkjøp- og salg, og programlederne er fortsatt Gunhild Dalberg 
og Sturla Berg-Johansen. Forskjellen er at programmet nå heter ”Bud-
krigen”, og episodene er på 30 minutter.

- Vi så at det originale konseptet måtte strammes opp, så vi klippet 
om programmet til 30-minutters episoder som fokuserer på selve bud-
runden. Historiene er spisset, og fokuset er annerledes, sier Nakken 
til Kampanje.  - Hvorfor valgte dere å gjøre det sånn? - Vi så ganske 
raskt at vi måtte ta noen grep, så beslutningen om å gjøre om ”Bolig til 
salgs” kom ganske umiddelbart etter at vi hadde ferdigstilt og sendt den 
første delen. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre alt, rendyrke 
historiefortelling og spisse slik at det blir tydeligere og bedre kvalitet, 
sier Nakken. Det er foreløpig laget seks episoder av ”Budkrigen”. Om 
det blir flere kommer an på responsen fra publikum.
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Danmark faller for SKAM

SKAM får ros i Danmark: Politiken slår fast at TV-serien «gør Norge 
cool for første gang»

Den danske avisen Politiken hyller NRK-suksessen «Skam» i en 
fersk anmeldelse. – Den norske serien «Skam» er den beste tenårings-
serien jeg har sett, skriver Politikens kulturjournalist Gudrun Marie 
Schmidt i artikkelen.

Etter en utgreiing av handlingen i første episode av sesong 1, som ble 
vist på NRK 3 og på NRKs nettleser i desember i fjor, fortsetter Schmidt 
med å rose skuespillernes rolleprestasjoner.

– De unge skuespillerne spiller avsindig godt, mener hun blant an-
net, og kaller serien for et ”kjærlig portrett av en ung generasjon født 
like før tusenårsskiftet”.

– Selv om det er 20 år siden man gikk på videregående får man sim-
pelthen lyst til å være norsk. Hvilket er første gang, skriver journalisten 
som fortsetter med å hylle karakterenes urene hud, som hun kaller et 
bilde av den fysiske og emosjonelle unntakstilstanden man befinner 
seg i gjennom årene mellom barn og voksen. NRK har slitt med å selge 
seriesuksessen til utlandet etter tilbakemeldinger om at alkoholbruken 
er «veldig dominerende». Dette stopper kanskje ikke danskene fra å 
ta en kikk på serien.

Danmon har flyttet fra Hans Nielsen Haugesgate på Sinsen til Bryn i 
Oslo.  Brynsveien 16 er den nye adressen, der har Danmon fått seg både 
svært lager, kontorplass og showrom i første etasje.  -De nye lokalene 
gir oss mer fleksibilitet og vi er tettere på leveranser fra lager sier daglig 
leder Øivind Iversen i Danmon.  Nye og gamle kunder er velkommen 
til Danmon sine nye lokaler, alle telefonnummer blir de samme.  Går 
du til deres nettsider www.danmon.no kan du se det nye kontorbygget 
samt kartanvisninger.

Per-Erik Evensen og Øivind Iversen fra Danmon i det nye show-
rommet, ytterligere oppgraderinger kommer men det meste er på plass 
lover de.

Vice til oslo
Vice sikter mot 

Norge og vil åpne 
«kommersielt inn-
holdsbyrå» her til 
lands og etablerer 
salgskontor i Oslo. 
– Vi har mye trafikk 
herfra, så dette er et 
naturlig steg, sier 
den utradisjonelle 

mediegruppen.  Det internasjonale mediekonsernet Vice sikter seg 
inn mot Norge og åpner et kommersieltinnholdsbyrå i Oslo over 
nyttår.

– Innen 2017 er målet vårt å ha etablert et lokalkontor med ansatte 
i Oslo. Vi har veldig mye nettrafikk fra Norge, så dette er et naturlig 
steg for oss å ta, sier administrerende direktør for Vice Scandinavia, 
Frederik Andersen, tilDagbladet.

Vice startet som et kult–magasin i Canada for over 20 år siden, og 
har utviklet seg fra å være et kunst, kultur- og livsstilsmagasin til å bli 
en internasjonal mediebedrift med lesere og seere over hele verden. 
Målgruppa er hovedsakelig unge mennesker. Selskapets hovedsete er i 
New York, men etableringen i Norge blir ikke den første i Skandinavia. 
Fra før har konsernet avdelinger i Stockholm og København.

Mye skryt har fulgt siden oppstarten, men med veksten har bedrif-
ten også fått noe kritikk, blant annet av det anerkjente tidsskriftet 
Columbia Journalism Review (CJR).

– Vice beveger seg på grensen mellom underholdning og journa-
listikk. De har praktisert det første, men vil nå bli kjent for det siste, 
skriver CJR.

Danmon flytter

- Webbasert booking av frilansere og ansatte
- Fordeling av utstyr og ressurser
- Få oversikt over hele produksjoner
- Gi involverte tillgang till oppdatert info
- Lag rapporter, få ekonomisk status
- Enkelt, effektivt og økonomiskt fornuftig

contact@qrew.org

Vizrt hos tV4

Kringkasteren legger til nye grafikksystemer og argumented reality 
til fotballopplevelsen for fengende resultater.

TV 4 , Sveriges største kommersielle kringkaster, har handlet inn en 
rekke grafikk, videovegger, Augmented Reality og teknologisystemer 
fra Vizrt. Målet er å lansere en ny visuell stil og spenning for å kapre 
ennå fler fotballfans i hele Sverige

Det nye studioet har blitt utstyrt med en stor panorama videovegg 
på 60 kvadratmeter som bakgrunn. Video og grafikk for videoveggen 
blir styrt av en Viz Multiprogramvarepakke som gjør at produksjons-
teamet kan vise opptil åtte samtidige HD-utganger fra en enkelt Viz 
Engine i sanntid . Viz Virtual Studio programvare blir også brukt til å 
legge til argumented realitygrafikk inn i den fysiske studio.

Vi er begeistret av hva vi har vært i stand til å oppnå med Vizrt 
teknologi i vårt nye studio, sier Erik Westberg, sportsjef for TV4-
Gruppen. -Ved å bruke de ulike Vizrt systemer og få det til å fungere 
sømløst sammen vi kunne realisere vår kreative visjon med en påli-
telig teknologi som virkelig forbedret vår dekning av 2016 European 
Football Tournament.

TV 4 Sverige sitt tekniske team har også gjennomført argumented 
reality elementer for  Viz Virtual Studio. Disse virtuelle elementer er 
drevet av en type sporingssystem montert på en kamerakran i studio. 
Systemet krever ingen ekstra eksterne sensorer eller infrarøde kame-
raer for å levere presise posisjonsdata til kameraet i 3D-rom.

Det nye sportstudio måler 40 kvadratmeter og består av et 12x3 me-
ter LED-skjerm i midten. To ytterligere skjermbilder som måler 3x5 
meter bred er plassert på hver side av LED-skjermen. Disse brukes for 
å vise andre live-spill, spillerintervjuer og rettidig spillrelaterte data.

Vizrt har nå et meget fleksibelt virtuelle sett og utvidet virkelighet 
tilbud som kan forvandle enhver ny eller eksisterende studio til en 
svært interaktiv programleder plattform, sier Petter Ole Jakobsen, 
Chief Technology Officer i Vizrt. På TV 4, har de gjort noen fantastis-
ke ting med studio, ved hjelp av sine eksisterende fysisk plass og legge 
til utvidet virkelighet elementer for å bringe et friskt, nytt utseende for 
sine seere. Dette er en svært kostnadseffektiv måte å øke rangeringer 
og gjenbruke en enkelt studio for flere studioproduksjoner.

Digitale TV-kanaler C More Sport og C More Fotboll tilbyr kam-
pene fra TV 4 i europeisk fotballturnering. Dekningen, som er styrket 
av nye virtuelle grafikkløsninger fra Vizrt, har også studio analyse 
under halve tiden.

Bolig ikke pop nok



Epost: salg@video4.no
Telefon: 56 90 42 10

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

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

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

www.zeiss.com/cine/cp2 
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