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SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 3 2017 • PRIS: 64,-

HVA ER OZO GOD FOR?
Vi har prøvd nytt Nokia kamera

PÅ OPPTAK
ATOMOS SHOGUN

VR MUSEUM
Er det framtidens verktøy?
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I dette nummeret
7  n NOKIA OZO
Virtuell virkelighet har endelig blitt virkelighet og allemannseie, og med 
tilgjengelighet kommer også behovet for engasjerende innhold.  Vi har 
prøvd det nye OZO kamera.

10 n ATOMOS SHOGUN 
Filmfotograf Abraham Joffe var på opptak med Atomos Shogun vi deler 
hans erfaringer.

14 n MONITOR EXPO
I Sverige har Monitor Expo. kjørt gjennom hele 2016 og 2017 i en rekke 
Svenske byer,  i November 2017 starter vi i Norge.

16 n IP LIVE-BROADCASTING
Arena-TV i Storbritania startet i 2014 med live IP-sendinger, vi har 
pratet med de om deres erfaringer så langt.

20 n IBC GUIDE 2017
Vi har gått gjennom hvilke nyheter du kan møte på IBC 2017, få over-
sikten hos oss..

26 n TV VEST SATSER I BERGEN
Bassert i Stavanger har TV Vest ambisjoner om å dekke hele Vestlandet, 
med etablering i Bergen..

28 n VR-TEKNOLOGI I VERDENSROMMET
Nå blir VR-løsninger prøvd ut i praksis i verdensrommet på romstasjo-
nen ISS.

32 n NY TEKNIKK PÅ MUSEUM
I den nye utstillingen for Pink Floyd på Victoria & Alberts Museum i 
London blir ny VR-teknologi tatt i bruk.  Vi har sett på erfaringene...

I hvert nummer
  6  n LEDEREN

10 n PRODUKTNYHETER

22  n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Monitor sjekket ut Nokia sin nye OZO kamera laget for 360 graders opptak.

I november 2017 kjører vi ut Monitor Expo i Bergen, Trondheim og Oslo.

IP TV forandrer Live broadcasting, Monitor har besøkt Arena-TV i Storbritannia.

Coverfoto: Nokia

Monitor Expo-17



Monitor Expo-17

Monitor Expo 2017 er et 
 roadshow for  leverandører og 

aktører i AV- bransjen, som reiser 
 mellom  Norges tre største byer, 

 Trondheim, Bergen og Oslo i uke 47. 
Altså fra 20. til 24. november 2017.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt 
med 30 utstillere og deres mest interessante 
produkter og tjenester.  Dette skal være mer 
enn en salgs arena. Vår visjon er at Monitor 
Expo er et kontaktpunkt for mennesker i AV-
bransjen slik at avstanden mellom  kompetan-
sen minimeres, i vårt langstrakte, og til dels 
ufremkommelige land.

www.monitorexpo.no

Registrer deg på www.monitorexpo.no 
for fri entre.

-Nå i Norge

Trondheim

Bergen

Oslo

20. november

22. november
24. november

Lyd, lys, bilde & mediateknikk
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AKTUELT PRODUKTNYHETER
Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no

 PRODUKTNYHETER 2017

Nytt fra Canon
Canon lanserer EOS 200D. Det nye digitale speilreflekskameraet 
gjør deg i stand til å formidle opplevelsene dine på en helt ny måte.  
Kameraet er utviklet for å ta dine bilder til et nytt nivå innen krea-
tivitet og bildekvalitet, og passer perfekt for den ivrige smarttelefon- 
fotografen som ønsker å ta et steg videre.

Canon EOS 200D er verdens letteste digitale speilreflekskamera med 
vribar skjerm. Kameraet innehar den nyeste teknologien fra 2017 og 
deler funksjoner med Canons kameraer i toppsjiktet, dermed sikres den 
beste kvaliteten i hvert bilde. Fra skygger til høylys, og med impone-
rende oppløsning, sikrer EOS 200D kontroll over dybdeskarphet slik 
at du kan oppnå uskarpe bakgrunner i alle bildene dine.

EOS 200D har verdens raskeste Dual Pixel CMOS autofokus, som 
sikrer enkel og presis fokusering for skarpest mulig motiv. Den nyeste 
APS-C-sensoren forbedrer ytelse i svakt lys, noe som gjør det mulig å 
ta vakre bilder selv når solen går ned og stjernene titter frem.

Det digitale speilreflekskameraet innehar også DIGIC 7, den nyeste 
prosessoren fra Canon. Hjernen til kameraet optimaliserer innstillinger 
automatisk i enhver situasjon, slik at du enkelt får bilder av høy kvalitet 
og med redusert bildestøy, hver gang.

Enkelt
EOS 200D har søker og vribar skjerm med berøringsfunksjoner, noe 
som er fordelaktig for de som kjøper sitt første digitale speilrefleks-
kamera. Kom tett på motivet med gjennom søkeren, eller bruk den 
vribare skjermen til å ta bilder fra enhver posisjon. Ved å enkelt kunne 
bytte mellom skjerm og søker, er det perfekte bildet aldri langt unna. 
Berøringsfunksjonaliteten sikrer at overgangen fra smarttelefon til ka-
mera er både enkel og velkjent.

EOS 200D har et intuitivt grensesnitt som forklarer funksjonene til 
brukeren underveis. En enkel visuell opplæringsguide forklarer effek-
ten endrede innstillinger har på bildet, men kan selvfølgelig slås av når 
du føler deg som en ekspert.  Canon EOS 200D vil være tilgjengelig i 
slutten av juli .

Pris: Veiledende 5.789,- inkl. mva
Leverandør: Canon Norge,  www.canon.no

Med nye TAMRON 18-
400MM F/3.5-6.3 DI II VC  
HLD er Tamron nok en gang  
først forteller Focus Nordic.   
Denne gangen lanserer de en  
22,2x ultrazoom som treffer 
en nisje i markedet som tidli-
gere var forbeholdt supertelen. 
Objektivet gir en bildevinkel 
tilsvarende brennvidden 36-
600mm i fullformat!

Fra nær til fjern uten bytte
Det enorme zoomområdet dekker de fleste motiv man kan møte på en
reise, og praktisk talt eliminerer behovet for å bytte objektiv. Inne- 
bygget bildestabilisering og værsikret konstruksjon gjør den egnet som 
en ”alt-i-ett-løsning” for både hverdags- og feriefotografering.

Med en nærgrense på kun 45 cm, helt opp til 400 mm, er det dessuten
mulig å ta nærbilder av blomster, insekter og andre små ting man kan 
finne i løpet av en dag på reisefot. Maksimalt makroforhold er 1:2.9      
– nesten som på et makro-objektiv!

Rask i vendingene
Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD er utstyrt med en spe-
sialdesignet fokusmotor, HLD (High/Low torque modulated Drive) 
som ikke bare har høyt vrimoment for rask og presis fokusering ved 
alle brennvidder, men også er stille og har lavt strømforbruk. En annen 
finesse er elektromagnetisk blender som gir presis blenderkontroll med 
rask respons, nyttig ikke minst ved filming. En bryter for zoomlås kan
aktiveres for å forhindre at objektivet zoomer ut av sin egen tyngde  
når det henger nedover.

Med hjelp av tilbehøret Tamron Tap-in Console kan brukeren selv 
utføre firmware-oppdateringer og finjustere objektivets autofokus og 
bildestabilisering.

Tamron har også lagt stor vekt på den optiske konstruksjonen, bestå-
ende av 16 linser i 11 grupper. Der inngår blant annet LD-glass med 
lav spredning og asfæriske linseelement som tilsammen minimerer 
bildefeil som kromatisk aberrasjon og forvrengning for best mulig 
bildekvalitet.

Pris:  TAMRON 18-400MM F/3.5-6.3 DI II VC HLD (CANON),   
 Ca.pris: kr 7.499,- (inkl. mva)

 TAMRON 18-400MM F/3.5-6.3 DI II VC HLD (NIKON),   
 Ca.pris: kr 7.499,- (inkl. mva)

Leverandør: Focus Nordic, www.focusnordic.no

Første ultrazoom for DSLR 



www.monitormagasin.no 3 – 2017  5

Med fullt integrert støtte for NDI vers-
jon 3, kan brukerne koble Panasonics  
profesjonelle PTZ-kameraer direkte til 
et NDI-nettverk.Automatisk gjenkjenning av 
NewTek TriCaster og NewTeks IP-serie av profesjonelle video switch-
ere, gjør at de nye kameraene kan integreres sømløst med hundrevis av 
andre NDI-kompatible produkter. Dette muliggjør NDI-basert video-
produksjonsflyt uten noen ytterligere konfigurasjon.

Kameramodellene AW-HN38, AW-HN40, AW-UN70 og AW-HN130 
blir en del av Panasonics markedsledende og eksisterende PTZ- 
modeller. AW-HN38 er en modell i høy kvalitet med mange av de sam-
me funksjonene som AW-HN/HE40, men med 22x zoom, HDMI og 
innebygget IP-tilkobling.

”N”- kameraene vil ha en NDI-modus i kameramenyen som omkonfi-
gurerer innstillingene for best mulig ytelse og full kompatibilitet på et  
NDI-nettverk. Dette betyr at arbeidsflyt går i en kabel som gir svært
lite forsinkelser på video og lyd, PTZ kontroll, tally og styring over en 
enkelt kabel.

Panasonics AV HLC100-switcher er en av flere hundre NDI- 
kompatible enheter. Modellen ble introdusert under NAB 2017 og 
blir tilgjengelig mot slutten av denne høsten. Kombinasjonen av  
NDI-aktiverte Panasonic PTZ-kameraer og AV HLC100-switchern 
vil gi en unik neste generasjons arbeidsflyt.

Kunder som har kjøpt eller vil kjøpe standardversjonene av AW-HE40,
AW-UE70 og AW-HE130, kan besøke NewTeks nettside  til høsten for å 
oppgradere og aktivere NDI-funksjonene for disse kamera-modellene.

AW-NH40 og AW-UN70 blir tilgjengelig til høsten, mens AW-HN130 
kommer til vinteren.

Pris: Ikke oppgitt
Leverandør: Panasonic, www.business.panasonic.no

BRAVIA Professional Displays kombinerer ultimat bildekvalitet  
med profesjonelle funksjoner. XE8- og XE9- seriene tilbyr elegant, 
slank og enkel design med eksepsjonelle detaljer, farger og konstras-
ter. Etter ønske fra kundene, er XE9-modellen den første BRAVIA-
skjermen som nå kan stå på døgnet rundt. Dette gjør at skjermene 
er ideelle for ulike butikker, flyplasser og overvåkningsprogrammer.

Sony har den største markedsandelen på 4K B2B-skjermer i Europa*, og 
fastholder sin ledende posisjon gjennom lanseringen av 4K-skjermer til
det profesjonelle markedet. Tidligere gjorde prisen det utfordrende å
gå over til 4K, men nå leverer Sony alle de nye XE8-modellene til 
samme pris som  Full-HD-modellene.

ALLE DETALJER I FOKUS
4K HDR Professional Displays tilbyr utrolig livaktige bilder, og kombi-
nerer klarhet med nyanser og fine detaljer, dette gjør at de er ideelle som 
digital skilting. Takket være Sonys kraftigste bildeprosseringsteknologi 
noensinne, en 4K HDR Prossesor X1 med Object-based HDR remas-
ter og Super Bit Mapping 4K HDR-teknologi, ser bildene naturlige ut 
med høye fargenivåer i hver eneste scene. Alle modellene inkluderer 
TRILUMINOS-teknologi, som forbedrer fargenes nøyaktighet, og gir 
levende, utvidede farger. Skjermene gir et nytt nivå av bildeklarhet, og 
XE9-seriens modeller avgir nå 560-650 cd/m², til sammenlikning med 
400-450 cd/m² i de tidligere XD8 modell.

Pris: Ikke oppgitt
Leverandør: Sony Norge, www.sony.noDe to nye modellene utfyller Panasonics eksisterende serie av inter-

aktive berøringsskjermer; en 75-tommers 4K direkte LED-skjerm 
(TH-75BQE1) og en 65-tommers full HD direkte LED skjerm (TH-
65BFE1). Begge er kompatible med Panasonics Whiteboard-program-
vare når de er koblet til en PC via USB, HDMI eller VGA.

Skjermene har opp til 10 punkts berøringskontroll. Brukerne kan  
enkelt notere på skjermen med en stylus-penn, forstørre, fremheve eller 
zoome inn og ut. Skjermene har også en enkel USB-fremviser for å lese
innhold lagret på USB-enheter.

Panasonic har tatt med seg brukervennligheten fra deres interaktive 
berøringsskjerm-serie, og gjort den mer tilgjengelig og kostnads- 
effektive. Teknologien er ekstremt sterk. For eksempel kan to eller flere 
personer bruke skjermen samtidig, slik at en hel gruppe kan bearbeide 
filer før de redigeres og lagres. 

TH-75BQE1 og TH-65BFE1 er tilgjengelig nå.

Pris: Ikke opplyst
Leverandør: Panasonic, www.business.panasonic.no

Panasonic kamera 
med NDI 

Nye 
berøringsskjermer

Nye 4K HDR 
fra Sony
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Alt som er digitalt vil AI styre
Robotiseringen og Artificial intelligence er to teknologisk drivere som 
har preget 2017.  Spørsmålet er i hvilken grad disse verktøyene vil prege 
teknologiutviklingen innen film og kringkastingsindustri.  Selvlærende 
AI-systemer ser fortsatt ut til å trå sine barnesteg. I begynnelsen av 2017 
lanserte Google en beta versjon av en AI for å klassifisere videoer - og 
det tok bare en måned før noen forskere ved University of Washington 
greide å lure systemet.

De utførte et forsøk nærmest tatt fra psykologitester på 1950-tallet. Det 
forskerne gjorde var at de satt inn et stillbilde med jevne mellomrom 
og med svært lav hastighet i Google sine testvideoer. Mens videoene 
da kan vise en tiger for vårt øyet, satt de inn et bilde av en bil i videoen,        
AI-systemet til Google bestemte seg da for  at ”videoen handlet om en 
Audi”. 

Google sin løsning som er oppe på test på cloud.google.com/video-
intelligence skal kunne gjøre bildeanalyse uten at brukeren har noen 
som helt AI kompetanse.  En rekke andre selskaper som f.eks Valossa 
AI Portal, NVIDIA og Hitachi gjør forskjellige forsøk med AI.  Der 
muligheten for kommersiell gjennomføring synes største er gjennom å 
koble AI og sikkerhetsovervåkning. 

Robotics har på sin side over lang tid preget studiokameraer, arkivering 
og stop-motion opptak.  Men etter som prisen på selvlærende robot-
løsninger vil falle er det grunn til å tro at det vil bli integrert i grip-
løsninger osv.

Medieindustrien har i en lang periode nå 
vært preget av at når roboter (og billig 
arbeidskraft) begynner å produsere 
sammenlignbare varer for mindre og 
mindre penger, ( les trettenåringar 
på Youtube og bloggere) får du 
et overveldende tilbud av billige 
produkter på markedet, som 
devaluerer markedet som helhet. 
Spørsmålet er hvordan man i denne 
situasjonen kan bruke teknologi 
som AI og robotisering for å 
sikre overskudd.
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Tekst & foto: Joachim Fleischer

SPILK & FILM    INTERVJU
Tekst:  Anders Olsen

PRAKTISK PRODUKSJON    INTERVJU

Nokia OZO 
– Rett inn i virkeligheten

I Oslo er engelske Roland Morcom fra Nokia 
på besøk hos Screen Media og demonstrerer 
hvilke muligheter som finnes med kameraet, 
og programvaren for et tekniske oppdatert 
publikum, og en journalist. Alle er nysgjer-
rige på hvordan Nokia OZO kan endre måter 
vi konsumerer kultur på, og likeledes når og 
hvordan dette gjøres tilgjengelig for det store 
flertallet av befolkning.

I skuespillerens sko
Vi hopper til slutten av presentasjonen, der 
alle fremmøtte får muligheten til å teste 
hvordan man kan oppleve film på en helt ny 
måte, ved at man trer inn i synsvinkelen til en 
skuespiller. Skuespilleren  har en Nokia OZO  
kameraplassert på hode. For journalisten, så 
vel som de teknikkhungrige, er dette en litt  
underlig opplevelse. Først og fremst fordi 

Virituell virkelighet har endelig blitt virkelighet og allemannseie, og 

med tilgjengelighet kommer også behovet for engasjerende innhold. 

Fascinasjonen av å se panoramabilder har begrenset varighet, og med 

økt etterspørsel etter innhold følger også krav til utstyret som skal 

skape innholdet. Nokia OZO er ikke bare et kamera som sørger for at 

man kan fange innhold til genuint interessante 360-opplevelser. Det 

tilbys også avansert og intuitivt redigeringsprogramvare som gjør at 

man kan sette samme det man skaper til en meningsfylt opplevelse 

for den som trer på seg masken.

Andreas Eliassen fra Engströms og Robert Morcom fra Nokia
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man havner i et mellomsted mellom tilskuer 
og deltaker. Rent opplevelsesmessig er man 
deltaker i handlingen i filmen, men da man 
ikke har noen anledning til å påvirke handling-
en, er man likevel bare tilskuer. Når skuespil-
leren i filmen blir angrepet reagerer kroppen 
instinktivt med å trekke seg unna. Journalisten 
krøp i det minste sammen for å skjerme seg for 
slagene. Det hjalp lite, for skuespillerne fikk 
like herlig en omgang god gammeldags juling. 
Akkurat det var en ubehagelig opplevelse, og 
noe som nok er utfordringen om man skal lage 
underholdning i 3D. Kroppen opplever fysisk 
det som skjer på skjermen, så selv om fart ikke 
oppleves som et problem, slik at man kan late 
som om man er jagerpilot, vil akselerasjon, 
raske svinger og plutselige dykk gjøre at ho-
det og kroppen misforstår hverandre. Tanke-
ne går kanskje tilbake til brødrene Lumieres 
første fremvisning av toget, som folk trodde 
ville hoppe ut av lerretet. Vi kan le av det nå, 
men det er ikke helt sammenlignbart. Med 3D 
manipulerer hjerne kroppen til å tro at den er 
delaktig, og det har potensiale til å gjøre un-
derholdningen ganskeubehagelig. Fiksjon i 

360 kommer helt sikkert til å bli en virkelig-
het, og like sikkert er det at noen kommer til 
å finne en løsning som kombinerer forteller-
evne og teknologi på en måte som forbløffer, 
engasjerer og underholder. Men det er nok et 
stykke dit. Det er jo selvsagt også et spørsmål 
om infrastruktur. Rettere sagt distribusjon.

Mobile løsninger 
Med tanke på at mobiltelefoner i all hoved-
sak er visningsplattform (i kombinasjon med 
masken) for 3D film, så er det nærliggende 
å forestille seg at film i 3D er en individuell 
opplevelse. Hvordan man skal dele denne 
opplevelsen med andre er usikkert, men det er 
selvsagt mulig å se samme film samtidig. Hvor-
dan samtalene etterpå forløper, og hvordan 
man forholder seg til at man har hatt identisk 
perspektiv, men like fullt ulik oppfatning er 
for så vidt interessant i et filosofisk perspek-
tiv, men spiller mindre rolle om man har fokus 
på teknologien. Likevel tillater jeg meg å stille 
spørsmål ved om 360-film ikke først og fremst 
er en opplevelse man best nyter i ensomheten. 
Om ikke...

Alle tapte muligheter
Gjennom årene har jeg diskutert mine og 
andres høydepunkter når det kommer til 
konsert opplevelser, og for min del i mindre 
grad sportsbegivenheter. Likheten er uansett 
tilstede. For det er nettopp det det handler  
om. Man var tilstede akkurat da det skjedde. 
Man fikk føle, sammen med massene som var 
der og opplevde akkurat det samme som deg. 
Lighterhavet, bølgen, adrenalinet ved scoring-
en. Dette er opplevelser som jeg personlig tror 
er enklere å formidle gjennom et 360-kamera, 
og jeg våger også å påstå at det er enklere å dele 
opplevelsen i etterkant. Om man ser bort fra 
han ene som aldri er fornøyd med lyden, sett-
listen eller lysshowet, uansett hvor perfekt det 
er. Han trenger ikke få noen briller. Det er sel-
vsagt ikke sånn at man må oppleve konserten 
eller kampen live, om man ser den in 360, men 
det åpner en del kommersielle muligheter for 
en eksklusiv opplevelse for de som er villige 
til å betale for det. Det er allerede flere kinoer 
som tilbyr live-overføring av konserter og tea-
terstykker, gjerne fra andre siden av kloden. 
Denne tanken er det full mulig å bygge 
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OZO Deliver er Nokias eget programvare for distribusjon og 

livesending. Det har potensiale til å levere 360-film opp til 8K, 

men forutsetter at man bruker Nokias egen OZO Player SDK.

Når kameraet er satt opp og klar til opptak, kan det styres av OZO 

remote som i praksis lar deg styre eksponering, beramming, 

lukkerhastighet, fargetemperatur også videre...
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videre på om man implementerer teknologien 
som Nokia OZO representerer. Fotball vil  
nok for mange like godt oppleves på stor-
skjerm, om man vil ta del i felles massesugge-
sjon. Masken og skjermen gjør det uansett til 
å en utfordring å drikke øl samtidig. Konsert-
opplevelser er derimot noe annet, og det har 
allerede blitt testet, og vurdert vellykket. På 
Jean-Michelle Jarrés turneavslutning i Paris 
12. desember i fjor, var ikke tilskuerantallet 
begrenset til de 20.000 som hadde løst bill-
ett. Resten av verden kunne følge med i 360, 
via Youtube, mye takket være norske Screen  
Media. Med maske kunne man dermed opp-
leve konserten som om man var tilstede, for 
første gang.

Utfordringen med teknologien er å finne den 
såkalte «sweet spot». En gylden middelvei 
med en bitrate som best ivaretar kvaliteten på 
det filmede materialet, med en overførings-
hastighet som gir den forventede opplevelsen 
for de som følger med. De 8 linsene er i stand 
til å filme i 8K, og men i prosessen er det et 
utenkelig stort antall pixler som skal behand-
les og sendes videre umiddelbart. Konserten 
i Paris ble streamet i 4K. 

OZO Deliver er Nokias eget programvare for  
distribusjon og livesending. Det har potensi- 
ale til å levere 360-film opp til 8K, men forut-
setter at man bruker Nokias egen OZO Player 
SDK.

Teknikken bak kameraet
Hvert av kameraets åtte linser har et 195- 
graders synsfelt med en fast blenderåpning på 
f / 2.4. Bak hver linse finnes en 2K x 2K sensor. 
Det er betydelig overlapping fra ett objektiv til 
et annet som gir brukeren god kontroll når alle 
bildene skal føyes sammen i etterkant. OZO 
tar opp i 30 fps, som er standard for live video.

Kameraet har en global lukker for bedre gjen-
givelse av bevegelser. Det er også åtte mikro-
foner plasser rundt utsiden for å ta opp lyd 
synkronisert til videoopptaket.

Bortsett fra selve kameraenheten, trenger man 
noen flere komponenter for å ta kamera i bruk. 
Batteri og minnekort med 500 GB lagrings-
plass kommer i en felles enhet. Den har kapa-
sitet på ca. 45 minutter med opptak. I tillegg 
trenger man dokkingstasjon for ladning av bat-
teri og overføring av opptak til datamaskin. Alt 
i alt veier dette 4.2 kg. I tillegg kommer diverse 
kabler, datamaskin og gjerne også eksternt 
lydopptaksmuligheter. Og kanskje viktigst, en 
opptaksenhet, som BlackMagic UltraStudio 

Mini Recorder. Totalt er det en teknisk løsning 
som presser prisen opp mot en halv million, 
så dette er et produkt man med fordel velger 
en leasing-løsning på.

Når kamera er satt opp og klar til opptak kan 
det styres av OZO remote, som i praksis lar 
deg styre eksponering, beramming, lukker-
hastighet, fargetemperatur og videre.

OZO Creator
Ozo kan levere både monoskopisk og stereo-
skopisk video, med muligheten til å kunne 
velge å ta opp med de fire kameraene rundt 
sentrumsringen eller alle åtte samtidig. Det er 
naturligvis med stereoskopisk opptak at man 
også får 3D-effekt av opptakene.

Når du har videofilen fra OZO, blir den im-
portert inn i OZO Creator-programvaren. 
Som med OZO Remote, stilles det krave til 
maskinvarene for å håndtere opptakene og 
etterarbeid. Eksempelvis en Mac Pro 6-Core 
CPU fra minst 2014, og enten Dual AMD 
D500 eller Dual D700 FirePro GPU som 
kjører OS X 10.10 Yosemite.

Så sys det sammen til en opplevelse
Sammenføyning av bildene fra alle linsene, 
også kalt «stiching» skjer i Creator. Program-
varen lager en standard søm selv og du kan  

justere linjene og overlappingen etter behov 
ved å bevege seg rundt sømmen over bildet. 
OZO Creator har en ganske intuitiv måte å 
løse dette på. Når du er fornøyd med søm-
men, har du en rekke eksportalternativer, for 
eksempel å lage et MP4-bilde eller en DPX-fil 
for kinovisning.

Når programvaren prosesserer opptaket til et 
360-graders bilde – noe som vil ta flere timer 
og med fordel kan gjøres over natten, avhengig 
av hvor mye opptak du – kan det i etterkant  
importeres til er redigeringsprogram, som  
Adobe Premiere. Du kan også fullføre klipp- 
ingen i OZO Creator.

Vedå importere til Premier får du en rekke  
tilleggsmuligheter, som titler, effekter, og  
synkronisering av lyd fra ekstern opptaker. 
Det anbefales å bruke en tredjeparts plugin, 
som Kolor Eyes, for redigering i sanntid.

360 film er ikke bare en fremtidsvisjon, men 
en bekreftelse på at fremtiden allerede har 
kommet. At teknologien fortsatt er fersk, og 
bruksområdene enn så lenge er eksperimen-
telle er egentlig bare bagateller, for dette vil 
være et supplement til, og naturlig del av det 
mangfoldet av underholdning vi nytter oss av 
daglig innen få år.

n
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Tekst & foto: Joachim Fleischer

SPILK & FILM    INTERVJU

Australsk filmfotograf filmer store 
katter i skinnende sol på Kenya, med 
Atomos shogun inferno 4K monitor 
recorder

Derfor er det avgjørende at du har gode mu-
ligheter til å fokusere, fange og innramme bil-
dene dine. Du må virkelig kunne se hva som 
foregår.

Det er derfor den australske filmfotografen, 
kåret til årets beste, Abraham Joffe valgte å 
bruke Atomos Shogun-monitoren med sin 
unike lysstyrke-skjerm til sitt siste prosjekt. 
Hver eneste «Flame» og «Inferno»-serie 
har en syv tommers skjerm med utrolige 1500 
NITS lysstyrke.

– Når vi er ute i den afrikanske bushen opp-
lever vi ofte utrolig sterkt lys. Selv uten hette 
kan jeg se hva som skjer på skjermen, uttaler 
Joffe.

– Atomos er etter min mening den beste 
skjermen på markedet, og det er noe jeg vil 
ha med meg i baggen uansett hvor i verden 
jeg skal.

En annen nøkkelfunksjon for Joffe er «pea-
king-funksjonen»: – Å kunne fokusere er 
kritisk, så muligheten til å kunne «peake» 
sterkt med forskjellige typer farger er bare 
helt fantastisk. Han sier dette er så fantastisk, 
at teamet hans ofte kun bruker og stoler på 
denne skjermen, helt uten å se på kameraets 
«viewfinder». I tillegg har monitoren en løs-
ning som gir deg muligheten til å forstørre 
bildet for å kontrollere fokuset, hvis du fore-
trekker det.

Det å filme store katter i Kenya er 

ingen enkel sak. I motsetning til 

skuespillere, tar ikke disse fan-

tastiske dyrene imot beskjeder 

eller noen form for ordrer. De lar 

seg ikke regissere. 

Tekst : Maria Ludvigsen

Foto: Bubbleagency, UK

FARGEKALIBRERING   INTERVJU
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Oppslagstabeller (LUT) har blitt en vanlig  
måte å forhåndsvise hvordan det ferdige opp-
taket vil se ut med ulike graderinger. Joffe 
foretrekker å «filme så flatt som mulig», så 
han setter pris på muligheten til å legge til 
LUT, noe som gir deg veldig god kontroll 
over eksponeringen. Atomos Inferno og  
Atomos Flame-seriene har en bank hvor  
opptil åtte LUT-er kan forhåndsopplastes  
for rask forhåndsvisning. Flere hundre til  
kan lastes opp når du vil, hvis det allerede er 
plassert på SSD-kortet. 

Høy kvalitet
Utrolige bilder som disse krever høyeste kva-
litetsopptak, noe Joffe er svært bevisst på:  
  – Den viktigste funksjonen for meg er  
opptaksmulighetene. Så vi filmer med et ut-
valg ulike kameraer og bruker minst 4K. Vi 
kjører 4K på disse skjermene hver eneste dag.

Han utnytter den høye kvaliteten på oppta-
kene som tilbys av Shogun-monitoren: – Jeg 
filmer i «ProRes 4:2:2 10-bit Stream» og den 
tar opp til SSD. Det jeg elsker med SSD er at de 
er relativt «billige» og super-raske, så vi kan 
få lagret opptakene straks vi er ved «basen» 
og det går veldig, veldig fort. En av grunnene 
til at Joffe foretrekker SSD over proprietære 
medier, er at han kan pakke med seg mange av 
dem: – Vi er aldri uten lagringsplass.

En annen genial funksjon Atomos har, er 
muligheten til å spille av opptak øyeblikkelig 
for å vise det frem til regissører, produsenter 
og andre i crewet. Dette setter Joffe pris på:  

  – Det kan være en utrolig motiverende  
opplevelse å få se på opptaket rett etter at man 
har filmet, forklarer han. – Dette er en funk-
sjon som er uvurderlig for meg nå!

Det siste prisfallet på Atmos Flame og Inferno-
monitorene gjør dem enda lettere tilgjengelig 
for filmskapere som ønsker best mulig resultat 
for sine kameraer – du kan nå få en 4K-opp-
taker til samme pris som et HD-produkt. 

4K-monitoren starter på $ 795  
(ekskludert lokale skatter):

•  Ninja Flame tilbyr HDR-overvåking og 4K 
ProRes-opptak for populære kameraer med 
HDMI-utganger som Sony a7s, a7sII, a7rII og 
a6500.

•  Ninja Inferno er den perfekte match til 
Panasonic GH5 og andre 4K 60 kompatible 
HDMI-utstyrte kameraer. Det gir 10-bits pre-
sisjon direkte til ProRes ved den høyeste 60 
fps-rammen.

•  Shogun Flame tilbyr rimelig 4K-opptak 
over SDI og HDR Overvåkning fra et bredt 
spekter av profesjonelle kameraer. FS-RAW 
fra utvalgte Sony-kameraer (med passende 
oppgradering eller utvidelse av FS-RAW 
pakke) støttes også opp til 2K 120P.

Flaggskipet Shogun Inferno tilbyr Quadlink 
SDI-tilkoblinger for kameraer som Sony F55 
og Varicam LT. Det kan også gjøre CDNG 
RAW og RAW-to-ProRes-opptak når kombi-
nert med valgt Panasonic Varicam og Sony FS 
kameraer (igjen med passende FS-RAW opp-
gradering eller utvidelsespakke). Med Sony 
FS5 med FS-RAW oppgradering kan du nå 
oppnå 4K 120fps RAW-to-ProRes  i oppsettet.

n
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Tekst & foto: Joachim Fleischer
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MONITOR EXPO 2017

Målet er å skape bånd mellom leverandører og 
forbrukere der de holder til.

Det sier seg selv at det er begrenset plass til-
gjengelig på et slikt roadshow, men det betyr 
likevel ikke at det ikke er mulighet til å få med 
seg godbiter og nyheter for skuelystne.

Foredrag og work shops
Monitor Expo skal også være arena for kunn-
skapsformidling. Flere utstillere har vist inte-
resse for å arrangere kurs, foredrag eller work 

Norge rundt på en uke
Monitor Expo er ikke et norsk konsept. 
Dette har vi Monitor holdt på med i flere år i  
Sverige, og det er denne erfaringen som legges  
til grunn når det også arrangeres i Norge i  
november 2017. Tanken er såre enkel.  Moni- 
tor Expo kommer dit du er, i stedet for at 
du må komme til Oslo for å treffe bransjen. 
Norge rundt er kanskje en sannhet med  
modifikasjoner, men Trondheim, Bergen og 
Oslo er byen som er stoppesteder for denne 
første utgaven av Monitor Expo her til lands. 

shops i separate rom ved utstillingsstedene. 
Dette vil vi løse ved å ta i bruk eksterne rom 
ved hotellene roadshowet besøker. For deg 
som vil være deltaker er dette en god mulighet 
for å få mer informasjon og kunnskap i en min-
dre setting enn ved liknende, større arrange-
menter,. Innenfor rammen av Monitor Expo 
vil du som besøkende samtidig få anledning 
til å møte en rekke forskjellige leverandører. 
På kvelden, etter utstillingen vil vi også legge 
opp til muligheten for et treffpunkt mellom 
lokal bransje i Oslo, Bergen og Trondheim og 

Det er rom for flere møtepunkter i AV-industrien. De store messene i inn og utland er overdådige koldtbord 

som byr på et utall nyheter og tekniske løsninger, nok til å gjøre hver og en svimmel, og alltid med følelsen 

av at man ikke har fått med seg alt. Og langt fra fått snakket med alle man skulle ønske. Monitor Expo ønsker 

å være et supplement til dette, som prioriterer møtene og dialogen, og selv om utvalget helt klart blir noe 

mindre enn på NAB, vil det likevel være muligheter for overraskelser og nye oppdagelser på nært hold.

Tekst og foto: Anders Olsen

BRANSJEMESSEAKTUELT

Fra en av de mange Monitor Expo landet rundt i Svenske byer.
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teknikkleverandører.  Målet vårt med Moni-
tor Expo er å skape et møteplass mellom de 
som har behov for nye løsninger for AV, film, 
musikk, lyd og kringkasting og forskjellige 
leverandører.

Hvem er publikum på Monitor Expo?
Vi satser i Bergen og Trondheim i tillegg til 
Oslo, fordi vi mener det er stort bransjepoten-
sialet i disse byene som ikke ofte nok får en  
lokal samlingsarena.  Vi vil skape et link mel-
lom Monitor sine lesere, folk som jobber i 
bransjen og ny teknologi og tjenester. Målet 
vårt er at både besøkende og utstilleres skal 
sitte igjen med en positiv opplevelse av road- 
showet. I løpet av rekrutteringsprosessen til 
Expo har vi samlet inn informasjon om hvil-
ke brukere utstillerne ønsker å nå, og mens 
høsten forsiktig nærmer seg, er vi opptatt av 
hvordan vi skal nå frem til alle de som burde 
kjenne sin besøkstid når roadshowet kommer 
til byen. Vi vil derfor invitere besøkende fra  of-
fentlige etater, bedrifter som operere uten for 
den tradisjonelle medievirkeligheten og ikke 
minst potensielle kunder som ikke vet at de 
trenger produkter og tjenester fra utstillerne 
på Monitor Expo. Har du kollegaer som du 
mener bør være med deg på besøk til Monitor 
Expo ta de med, det er gratis for dere å delta 
som besøkende..

Hvordan har det vært i Sverige?
Monitor Expo har rukket å bli en institusjon 
for Monitor Sverige. I to omganger besøker 
Monitor Expo seks byer i nabolandet, og vi 
har passert 3000 besøkende. Det er her vi i 
Monitor Norge har hentet vår kunnskap og 
inspirasjon. Kjente merkevarer som Epson, 
Yamaha og Canon har deltatt på bussturene 
i Sverige, sammen med mer spissede leveran-
dører som Axon, Bose og Engströms. Dette er 
noe forhandlere og brukere i Sverige forventer 
og ser frem til hvert år. Dette er mye på grunn 
av kompetanseformidlingen som Expo repre-
senterer. Både utstillingen og seminarene er 
gratis, og her treffer man fagfolk som virkelig 
brenner for sitt daglige virke. For det er først 
og fremst den faglig kompetanse rundt tekno-
logi som vil være viktig for Monitor Expo, her 
vil du i løpet av en dag møte en rekke utstillere 
og kunne oppdatere. Og denne informasjonen 
er det gratis å dra nytte av. Slik er det i Sverige 
og slik vil det også være når Monitor Expo 
lanseres i Norge.

Hva kan Monitor Expo gjøre for deg?
For at første roadshow i Norge skal bli en 
suksess er vi helt avhengig av innspill fra AV-
industrien i Norge. Og vi vil være lydhøre for 

å tilpasse oss etter innspill. Målsettingen er  å 
lykkes nå i 2017 for å fortsette framover i 2018, 
og bli en institusjon.  Dette gir oss pågangs-
mot og noe å strekke seg etter. Vi tror det er 
nettopp det som skal til for at å lykkes med 
satsningen. Vi tenker stort for å forene AV-
industri, lyd og bilde.  Vi mener at i en yrkes-
hverdag preget av internett er den personlige 
kontakten i bransjen viktigere og viktigere. 
Derfor er planen å ta mange små steg, og byg-
ge et solid fundament for årets Monitor Expo,  
for fremtidige versjoner.

Hva kan du gjøre for Monitor Expo?
Det er kanskje for mye å be om å få noe fra 
deltakere, eller publikum, men vi våger like-
vel. Det viktigste vi trenger er deltakernes 
innspill og ønsker for konseptet. Et vellyk-
ket roadshow avhenger av at de som del-
tar, og de som møter opp får sine forvent-
ninger innfridd. Vi har sett og lært hvordan 
vi  har lykkes med dette i Monitor Sverige.  

Det vi har lært er at du som besøkende vil ha 
innspill på nye løsninger for din arbeidshver-
dag. Har du ideer for lokale seminarer i  Oslo, 
Bergen eller Trondheim ta kontakt med:  
geir@monitormagasin.no eller 
anders@monitormagasin.no 

Tiden frem mot 20. november er knapp. Vi 
begynner å fylles opp med utstillere men det 
er noen plasser igjen.  Monitor Expo er organi-
sert slik at all utstyrer fraktes av trailer mellom 
byene, mens deltakerne flyse mellom byene. 
Derfor er siste frist for NYE UTSTILLERE 
20. september, da flybilletter må bestilles.

Vi håper så mange som mulig blir med og 
skaper en institusjon og tradisjon som AV-
bransjen i Norge kan være stolte av, og som 
legger til rette for økt innovasjon og samarbeid 
i Bergen, Trondheim og Oslo.  

n

Lyd, lys, bilde & mediateknikk



Text: Michael Dee
Foto: Arena-TV

REPORTASJE ARENA-TV

De  nye bussene er 17,5 meter lange, veier 34 tonn, har 

sidevegger som kan utvides og plattformer på taket.
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Den  10 september 2016 ble det skrevet historie i Liverpool. 

Kampen mellom hjemmelaget og Leicester City var den første 

ordentlige livesendningen noen gang med IP Live-broadcasting. 

Arbeidet ble utført med OBX, den første av det engelske selskapet 

Arena-TV sine spesialbygde IP Live-busser. Monitor snakket med 

Dafydd Rees fra Arena-TV som har ledet arbeidet med bussene.

Pionerer  innen 
IP Live-broadcasting
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Publikum på Anfield Arena var helt fokusert på kampen og var ikke oppmerksomme på  at de  var med på å skrive broadcasting-historie.

Arena-TV holder til i tre store flyhangarer i 
Redhill, cirka 30 kilometer sør for London. 
Selskapet ble startet i 1989, er familieeid og 
uavhengig, men er ett av de største i Storbri-
tannia når det kommer til livesendninger av 
store arrangementer, forteller Dafydd Rees. 

– Vi brukes av alle de store TV-kanalene her 
i landet, BBC, ITV, Sky Sports og Channel 4. 
Sport er en av de største inntektskildene for 
oss, akkurat som for andre selskap innen OB 
(Outside Broadcasting). Men vi brukes også 
for å livesende naturprogram, underholdning, 
og i sommer livesender vi fra den store mu-
sikkfestivalen i Glastonbury.

Selskapet har tre avdelninger: Arena-TV 
med 20 OB- og VT-busser, Arena Aviation 
med sju helikopter for fly-filming og Arena-
Jet som leier ut tre jetfly. Det er en betydelig 
satsning som Arena-TV nå gjør innen IP Live 
(broadcasting basert på internettprotokoll). 
De tre bussene, OBX, Y og Z har sammanlagt 
kostet bortimot 20 millioner pund, men det er 
en nødvendig satsning, sier Dafydd.

– IP Live-broadcasting hører med til frem-
tiden og det er ufattelig effektivt å jobbe med. 
Når vi skal livesende en fotballkamp på tradi-
sjonell måte betyr det timesvis med forarbeid 
der mange ansatte legger ut kabler rundt hele 
arenaen og drar dem til bussene. Med IP Live 
er det nok med en fiberkabel og IP-noder som 
plasseres rundt arenaen.Det sparer man utro-
lig mye tid på og dermed også penger.

Vurderte først QHD
Prosjektet med de tre bussene startet høsten 
2014, sier Dafydd. 

– Det stod klart for oss at vi måtte utvide 
vår flåte med busser og etter samtale med kun-
dene var det tydelig at vi trengte en 4K-buss. 
I starten handlet det da om å ta erfaringen vi 
hadde med våre HD-busser og overføre dette 
til 4K. Vi lurte først på QHD, men når vi så på 
saken forstod vi at alle ledninger og koblinger 
ville ta så mye plass at det nesten ikke ville bli 
plass til noen folk i bussen. Så vi så på andre 
muligheter og kom frem til at IP var den beste 
løsningen. 

Forvirring  og usikkerhet rundt  
teknikken
Monitor har skrevet om IP Live-broadcasting 
tidligere, blant annet i forbindelse med lanse-
ringen av Sony IP Live Production System på 
Pinewood Studios, utenfor London. Systemet 
tilbyr muligheter for broadcasters og produ-
senter til å lære og modifisere IP-system. Men 
det er fremdeles forvirring og usikkerhet for 
mange tv-selskaper rundt teknikken og dens 
muligheter, sier Dafydd. 

– Jeg vil si at IP forandrer de gamle forestil-
lingene om hvordan man sender live og det 
hele er så ferskt at vi ikke vet om alle mulig- 
hetene som finnes enda. Broadcasters er  veldig  
forsiktige når det gjelder egne investeringer i 
IP og det kommer av stor problematikk rundt 
standardisering og kompatibilitet. Dette var 
også et viktig spørsmål for Arena-TV.

– I stedet for å selv kjøpet utstyret fra ulike  
produsenter så gikk vi til selskapet Grass  
Valley, som var inne på samme linje som oss, 
det vil si at hele systemet som var strøm-
linjeformet, testet og prøvd ut. De kunne  
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Arena skrev historie 10. september 2016 da selskapet hadde ansvaret for den første ordentlige livesendningen noensinne med IP Live-broadcasting. Nærmere bestemt fra 

Anfield Arena i Liverpool der hjemmalaget slo Leicester City med 4-1. Her er bildprodusenten Jamie Oakford i full gang.

Dafydd Rees er operativ sjef på Arena-TV og har ledet 

arbeidet med å bygge og utruste de tre nye spesialbygde 

IP Live-bussene, døpt til OBX, OBY og OBZ.

– Det er vanskelig å endre layouten i en buss 
fordi det stort sett er samme antall ansatte som 
skal arbeide der, det vil si bilde- og lydteknik-
ker, produsenter og assistenter. Det var også 
veldig viktig at miljøet var nokså likt, slik at 
overgangen skulle bli så smidig som mulig. Vi 
valgte derfor kontrollpaneler som folk er vant 
med, slik at de egentlig ikke må tenke så mye 
på hvordan det er koblet.

Kundene hadde ikke behov for noen spesiell 
opplæring for å kunne jobbemed de nye bus-
sene, sier Dafydd. 

– Derimot har vi måttet lære opp våre egne 
ansatte og det er en svært omfattande jobb. Jeg 
vil faktisk si at IP Live-broadcasting rent teknisk 
er den største omveltningen som har skjedd i 
bransjen siden farge-tv gjorde sitt inntog.

Jeg vil faktisk si at IP Live-broadcasting rent teknisk er den største 

omveltningen som har skjedd i bransjen siden farge-tv gjorde sitt inntog.

derfor tilby en veldig bra pakkeløsning med  
IP-kameraer, infrastruktur, videomixers og  
skjermer.

Kunne endt med at de måtte rive ut alt 
fra bussene
Karosseriet på bussene er spesialtilpasset av  
A Smith Great Bentley (ASGB) i Basingstoke. 

– Ettersom det var et helt nytt prosjekt så 
jobbet vi veldig tett med ASGB og Grass Val-
ley. Jeg vil også understreke at timingen var 
helt riktig. Hadde vi valgt å gå i gang ett år 
tidligere så ville ikke Grass Valleys IP Live-
løsninger ha vært på plass. Hadde vi da satset 
på QHD så kunne vi lett ha havnet i en situ-
asjon der vi ville bli tvunget til å rive ut alt fra 
bussene om noen år. 

Designet på bussene ble utført av selskapet 
Videlio, som også gjorde koblingsarbeidet og 
installasjonen av utstyret. Layouten i de nye 
bussene ligner på de andre i flåten, med avde-
linger for lyd, produksjon og bilde.
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Viktig rolle i  nyhetsrapportering
Spenningen var stor før fotballkampenn i  
Liverpool, sier Dafydd. 

– Publikum var nok ikke klar over at det 
var noe spesielt på gang, men vi hadde jo hele 
bransjens øyne på oss. Alt fungerte akkurat  
som det skulle (vi hadde naturligvis prøvekjørt 
det hele flere ganger på forhånd). Kampen 
mellom Liverpool og Leicester City var ikke 
bare den første IP Live-sendningen.  Den var så 
vidt jeg vet også den aller første livesendning- 
en som ble utført med Dolby Atmos. 

OBX var den første bussen som sto klar til å 
brukes, deretter kom OBY og OBZ.

– Jeg merker allerede nå at det først og fremst 
er fra sport bestillingene kommer, men jeg har 
også hatt intressante samtaler med produsen-
ter for naturprogram om for eksempell remote 
broadcasting der man skal kunne plassere ka-
meraer på veldig vanskelige plasser og sende 
live derfra. Jag kan også tenke meg at det kan 
få en viktig rolle for nyhetsrapportering og på 
mange måter som vi ikke engang har tenkt på 
enda. Så det skal bli en intressant utvikling å 
følge med på.

 
n

Ambisjon om å skape de beste bussene
De nye bussene er 17,5 meter lange, veier 34 
tonn og har sidevegger som kan utvides og 
plattformer på taket. Dafydd begynner med å 
fortelle om utrustningen av bildesiden.

– Bildemikseren er en Grass Valley 4ME K-
Frame Kayenne Vision-mixer. Grass Valley har 
også levert GV Kaleido KMX-multiviewers, GV 
Density Infrastructure, GV Node Processing. På 
bildesiden har vi også EVS- og Sony-servere med 
32 kamerakanaler.  

Det sentrale i systemet er en Cisco 40 
40Gbe IP-switch, med en fiberinfrastruktur 
for 10GigE og når det blir teknisk mulig, til 
og med for 40GigE. Produksjonsavdelingen 
har plass til 16 personer, UHD PV og TX og 
et system med styreflater som muliggjør selv-
programmering. De nye bussene er på lydsi-
den utrustet med Dolby 5.1 og Dolby Atmos, 
ett Calrec Apollo 64 Fader Audio-mixerbord. 
Arena-TV har også investert i LDX 86N Se-
ries  Native 4K UHD og Native 3G/HD 
Image Capture med tre unike 4K Xensium-
HAWK CMOS Imagers samt den dynamiske 
pixelhåndteringsfunksjonen DPMUltra.

– Vi hadde selvsagt mange og veldig inngå- 
ende diskusjoner om hva slags utrustning som 

skulle installeres. Ambisjonen var å skape de 
absolutt beste IP Live-bussene. I  bransjen 
snakkes det for tiden veldig mye om høy in-
tensitetsrekkevidde og høy bildehastighet, 
men med en Cisco 40Gbe IP-switch har vi 
det sentrale på plass. 

Tilpasset for framtidig teknikk
Fleksibilitet  er utrolig viktig, sier Dafydd.

– Systemet fungerer for alle mulige situ-
asjoner. Det innebærer også at eksisterende 
baseband-system kan integreres sømløst med 
IP-basert arbeidsflyt. Bussene er også tilpasset  
til fremtidig teknikk, noe som innebærer at 
de kan håndtere høyere nettverkshastigheter  
når de blir tillgjengelige.

Men IP Live-broadcasting er per nå veldig 
ungt, påpeker Dafydd. 

– Vi har nå en standardisert plattform vi  
kan arbeide med. Om en produsentforandrer 
et produkt eller oppgraderer det, så er syste-
met såpass fleksibelt at det er lett å endre. Ser 
man på bransjen som helhet så er standardi-
sering noe som kan skape problemer, men det 
er i det korte perspektivet, for på lengre sikt 
kommer alt til å falle på plass. 

Produksjonsavdelingen er plassert i midten av bussen. Arena valgte å kjøpe det meste av utrustningen fra selskapet Grass Valley som hadde IP Live teknologi på plass.
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HVA ER NYTT I NEDERLAND? 
– EN FORHÅNDSOMTALE AV 
IBC 2017

Den 14. september åpner IBC sine dører i Amsterdam for mer enn 
55.000 besøkende. Når 1.000 av disse er norske, og Monitor har tatt en 
titt på hva som venter det norske besøkende som tar turen til tulipanenes 
og treskoenes land. I tillegg kommer Monitor selv til å være tilstede for å 
formidle nyheter, både på nett og på trykk fra Europas største messe for 
lyd- og bilde-interesserte. Vi har tatt en titt på de som har vært flinkest til 
å promotere sin tilstedeværelse på IBC, og presenterer en komprimert 
versjon av mengden pressemeldinger vi har fått inn.

Selv ønsker IBC å være et samlingspunkt for media- og underholdnings-
bransjen, samt teknologien knyttet til den. Det betyr at messen ikke bare 
har fokus på det nyeste utstyret, men også hvordan utstyret brukes i 
dag, hvilke praktiske og kreative muligheter de legger til rette for. I til-
legg er det høyt fokus på kompetanseformidling, der forretningsmodeller 
og brukermetodikk er viktig tematikk. Dette danner rammeverket for 
IBC Conference, som er fem dager med faglig utveksling, foredrag og 
nettverksmøter.

Hva vil du vite?
Å trekke frem hva som er viktigst på IBC er en vanskelig øvelse, da inte-
ressene er svært individuelle. Men noen foredrag vil vi likevel anbefale.

TV is not Going Anywhere, it’s Going Everywhere
14. september 11.00 til 11.45
Franske Fabrice Mollier er president i foreningen EGTA (Forening for 
TV og radio-reklame). Han vil helt sikkert ta opp en problemstilling 
som mange er opptatt av, og enda flere påvirkes av. Hvordan tjene 
penger på kringkasting når stadig færre ser TV fra sofaen. Det vil bli 
presentert i form av et intervju, ledet av journalisten Caroline Frost, som 
skriver om media og etikk. Molliers oppgave er å tjene penger på og 
til TV-produksjon, men har utvilsomt også tanker som er verdt å høre 
for de som først og fremst er opptatt av produksjon og distribusjon av 
TV-innhold. Mollier deltar også i foredraget: How to Build Sustainable 
Digital Businesses, Not in a Vacuum.

Fake News or Alternative Facts? Producing news content in a 
post-truth world
14. september 14.45- 15.30
Sannheten bak nyhetene er absolutt et dagsaktuelt tema, og det blir 
adressert foredraget som ledes av Kate Buckley. Med seg har hun 
tre erfarne mediearbeider. Ben de Pear, redaktør i Channel 4, Derl 
McCrudden, nyhetssjef Associated Press og Nabil Wakim, leder for 
internasjonal utvikling i Le Monde. Det blir et fokus på hvordan seriøse 
nyhetsformidlere kan fortsatt kan sette dagsorden i det globale og digi-
tale nyhetsbildet, og hvordan man skal kunne bekjempe flommen av 
udokumenterte nyheter i digitale medier.

Cloud: How far can it go?
15. september 10.40 – 11.50
Skybaserte tjenester har kommet for å bli, men det er snarere en mu-
lighet enn en løsning. Robert Ambrose fra High Green Media leder et 
panel som ser på mulighetene som ligger i teknologien, og spekulerer i 
hva som vil ligge i fremtiden. hvilke muligheter for besparelser finnes for 
store kringkastere? Kan man produsere innhold helt uten fast inventar, 
og sette opp løsninger hver gang behovet melder seg?

Det vil ikke være mulig å få med seg hele programmet, men på søndag 
presenteres en oppsummering som kan være verdt og få med seg. IBC 
Wrap Up: Key trends and take-aways ledes av John Ive fra Ive Tech 
Media, og ligger an til å være en fornuftig måte å avrunde besøket på 
messen, om man vil ha med litt av alt. Dette skjer den 18. september 
kl. 11.30 til 13.99. I tillegg står jo IBC for en prisutdeling, IBC-awards, 
der samarbeidet mellom teknologi og kreativitet hylles. Det deles også 
ut priser for best messestand, en ærespris og priser i flere andre kate-
gorier. Utdelingsseremonien finner sted på søndag 17. september, og 
er åpen for alle besøkende.
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Uten en tråd
Trådløs er fremtiden, og det som 
skal til for å lykkes er til hvilken 
grad man klarer å overgå sine 
konkurrenter. 

WISYCOM gleder seg veldig til å 
vise frem sin nye MAT244 frekvens-
boks som de lanserte på NAB. Det 
er en versjon basert på selskapets 
større MAT288, og byr på en rekke 
muligheter. Blant annet kan man iso-
lere enkeltsignaler i et område med 
mange sendere, f.eks. et TV-studio, 
og arbeide fullt og helt med det, eller 
motsatt, kombinere signaler fra flere 
kilder og sende de videre samlet. 
Det er et verktøy som forenkler live-
sendinger. Alt fra sportssendinger, 
reality-TV, livestudiosendinger kan 
dra nytte av denne. Den dekker opp 
til 8 soner, og kombinerer disse etter 
hvilke behov du måtte ha. Lær mer 
på stand: 8:D78

VISLINK 
- Kontroll i det fjerne
Vislink har med seg det de mener 
er neste generasjon trådløs 4K 
UHD-sender. Og som med mye 
annet er det størrelsen som teller. 
HCAM er liten, med fleksible og 
personlige festemuligheter, i tillegg 
til intuitive videoinnstillinger. For 
de som ønsker effektivisering av 
opptakene, kan det være at Vislink 
har nettopp det en er ute etter. Du 
finner de på stand 1:A69.

Telemetrics 
- Kamerakontroll
Med flere nyheter med seg på 
messen trekker Telemetrics frem 
RCCP-1A, som er deres nyeste 
tilskudd i serien av kamerakontroll-
utstyr. Dette er et kompakt, men 
brukervennlig kontrollpanel, ikke 
veldig mye større enn en laptop. 
Den har programmerbare knapper 
for enkel tilgang til i løpet av opptak, 
og har lagringsfunksjoner og dy-
namiske kamerabevegelser flere 
kameravinkler som gjør hverdagen 
betydelig enklere for kameraope-
ratører. Standplass: 12:F34.

Imagine Products - ShotPut 
Pro 6
For raskere arbeidsflyt og sikring 
av opptaksmateriale er ShotPut Pro 
et verktøy som gjør livet enklere for 
alle som jobber med film. Program-
varene automatiserer overføring 
av materialet som har blitt tatt opp, 
samtidig som det er en rekke mulig-
heter for å forhåndsinnstille navn og 
metainformasjon for opptakene, slik 
at det er enkelt å finne frem når opp-
takene skal redigeres. ShotPut Pro 
er kompatibel med de fleste bran-
sjestandarder og kjenner igjen og 
konverter over 20 forskjellige HD, 4K 
og RAW-formater. Imagine Products 
er et selskap som i hovedsak jobber 
med programvare for arbeidsflyt og 
deling for videoprodusenter. Legg 
turen innom deres stand om du er 

interessert i nye løsninger innen det 
området. Da går du til stand 5:C05.

Calrec Audio
Artemis Ray er tingen om du er 
opptatt av lyd. Denne nye konsollen 
vises frem for første gang i Europa 
på IBC. Denne nye modellen har 
hele 456 kanaler inn, og kan hånd-
tere opp til 72 fadere. Samtidig har 
den et layout som er komprimert, 
uten at det går på bekostning av 
den oversiktligheten man er vant 
med fra tilsvarende kontrollpanel. 
Denne konsollen er flere i rekken av 
produkter fra selskapet som hoved-
sakelig leverer utstyr til bruk ved live 
opptredener og direktesenderinger 
fra studio. På stand 8:C61.

Blackmagic
Fra California har Blagmagic med 
seg flere godbiter, og det de selv 
velger å trekke frem er sin nye Cintel 
Film Scanner. Dette er en scanner 
som låner fra Bang & Olufsen når 
det kommer til design, samtidig som 
det leverer ferdig scannet materiale 
i Ultra HD, både 35mm og 16mm 
film i 30 fps. Som tillegg kan man 
installere en lyd og KeyKode-leser 
på scanneren, og hente ut lyd og 
informasjon i samme prosess. 
Teknologien bygger videre på tra-
disjonsrike Cintel, som ble kjøpt opp 
av Blackmagic i 2014. Blackmagic 
finner du i hall 7 på plassene 7:J14 
og 7:H20. 

Slomo
Videodømming på IBC. For de som 
mener dommeren er blind, har Slom.
tv potensielt gode nyheter. De har 
med seg videoReferee® V, som er 
selskapets siste tilskudd i rekken 
av programvare til bruk i videodøm-
ming innen fotball, håndball, og en 
rekke andres idretter. Programmet 
har grafiske funksjoner som enkelt 
kan integreres med sportssending-
enes eksisterende grafiske profil, og 
kan håndtere informasjon fra opptil 
24 kameraer, for analyse av video-
assistenter. Slomo kan du besøke 
på stand 8:B40.

Verizon Digital Media
Smartplay, hva er nå egentlig det?

Den største fordelen er at avsender 
har en direkte en-til-en kommuni-
kasjon med hver eneste mottaker av 
budskapet. Det åpner for en rekke 
muligheter, både innen personstyrt 
markedsføring, innhenting av bru-
keropplysning, effektiv båndbred-
deutnyttelse og mer til. Fremtidens 
konsumenter av levende bilder er i 
større grad individer, snarer enn bru-
kergrupper, og det er nettopp denne 
virkeligheten Smartplay tar tak i.

Dette er en av flere produkter 
som opptar Verizon Digital Media 
Services, og om man er opptatt 
av online TV-innhold er det fullt 
mulig å få med seg flere innovative  
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TA KONTAKT MED GILBERT:
+47 92 02 19 11 / gilbert@lvc.no

Se: www.lvc.no (utstillinger)

IBC2017

 
 
 
 
 
 
 

 
Vi vil gjerne møte deg på IBC 2017 

Ring +47 4040 8105 
eller se www.videoutstyr.no for kontaktinformasjon 

Vi fører blant annet: 
AB on Air - Atomos – AutoCue - Avid – AVIWest – Blackmagic – Canon – 
Convergent Design – Dracast - For.A - JVC – LupoLux – Manfrotto – 
Panasonic - ReflecMedia – Sennheiser - Sony – SWIT – TvLogic – Zylight 
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løsninger som selskapet har med 
seg til Amsterdam. Du kan lære mer 
på plass 7:C11.

Dejero
Kanadiske Dejero har fokus på 
arbeidsflyt, og er en av flere som 
mener fremtiden ligger i skyen. 
Programvarene Dejero Core er 
drivkraften bak alle mottakere og 
sender fra selskapet, og styrer 
opptak, og overvåker live-sen-
dinger på en svært effektiv måte. 
I programvaren ligger en hel del 
automatiserte handlinger, som 
letter arbeidet med å manuelt styre 
arbeidsflyten i en produksjon. Det 
gjør at grafikk, overganger og andre 
oppgaver er raskt tilgjengelig for 
produsenten. Videre er muligheten 
for større filer og raskere overføring 
blitt økt i denne versjonen.

Dejero jobber hardt for å være en 
attraktiv aktør for distribusjon av 
livevideo over IP, og har global 
rekkevidde for sine løsninger, til alle 
plattformer. Stand12:B42.

Edgeware
Svenske Edgeware vil gi TV til 
massene. Først og fremst at inn-
holdsleverandører tar eierskap til 
deres eget produkt ved å etablere 
egen infrastruktur for distribusjon. 
I en skybasert hverdag er de kjær-
ringa mot strømmen kanskje, men 
selskapet mener at for mange er 
dette rett løsning. På deres stand 
kan du få informasjon om hvorfor 
og hvordan man gjør dette, og 
ikke minst når og om det er en god 
løsning for ditt behov. Edgewares 
løsninger er i kapable og i tråd med 
dagens teknologi, og evner å levere 

til alle typer plattformer. Det er klare 
fordeler ved å ha totalkontroll på 
eget innhold, og det er med dette 
i tankene at Edgeware har raskt 
bygget seg opp til å bli et selskap 
som omsetter for flere hundre mil-
lioner. De er basert i Stockholm, 
men representert over hele verden 
med kontorer i USA, Latin-Amerika 
og Asia, og tilbyr teknisk support 
i en rekke land. Treffsvensker i  
Amsterdam på 14:F15.

Vitec med tradisjonelt 
utstyr
I en digital jungel, som IBC selvsagt 
bør være, kan det være trygt å 
finne frem til en leverandør av mer 
håndgripelige saker. Vitec trekker 
frem i sin pressemelding en nyhet 
fra stativprodusenten Sachtler. 
Nemlig Ace XL Fluid Head. Dette 

stativhode sies å kunne tåle ytterli-
gere 2 kg belastning sammenliknet 
med sine «lillebrødre» og passer 
selvsagt til alle standardkameraer 
i bruk. Om det er aktuelt å vurdere 
å oppgradere utstyrsparken kan det 
være greit å legge turen inn Vitec sin 
stand som finnes på 7:G23.

Dette er bare et lite knippe av hva 
man kan vente seg på IBC i Am-
sterdam. Det er ikke nødvendigvis 
det beste, eller mest fantastiske, 
men kan sies å være et hurtig 
utdrag fra de selskapene som har 
vært flinkest med pressemeldinger. 
Monitor kommer selvsagt også 
til å rapportere fra messen i flere 
kanaler, og bring videre de mest 
interessante overraskelsene som 
finnes på IBC.
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CMYK Overprint

PMS Overprint

B&W Overprint

CMYK Reverse

PMS Reverse

B&W Reverse

Jag vill gärna visa dig alla nyheter från Datavideo!

Distributör för Datavideo i Sverige & Norge

johan@dracosystem.se  •  Mässtel. +46 709 493 807

7-D39

www.dracosystem.se

www.engstroms.nu

+47-23896424     •     www.engstroms.nu

Book et møte med vår nye selger  
Rolf Ravndal  
Tlt: 480 90 491   
Rolf.ravndal@engstroms.nu

Møt oss på IBC! 

Full pakke med lader 
og diverse utstyr!

Ta kontakt:
E-post: olsenharaldbang@gmail.com   /   Mob:  918 18 066

NESTEN NYTT 
SONY PXW-X200 
KAMERA SELGES

Helge M.Fjogstad
Gen. Manager

www.infigo.no

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

Kjøpmannsbrotet 3
4352 Kleppe
Norway
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FAKTA OM IBC 2013

Åpningstider
Fredag 14/9 – tirsdag 19/9
Kl. 09:30 – 18:00

Registrering
IBC 2017 avholdes på RAI Con-
gress Centre, Amsterdam i løpet 
av følgende periode:
Konferanse: 14 – 18. september.
Utstilling: 15 – 19. september

IBC Utstillingen
IBC regner med over 90 000 be-
søkende fra over 170 forskjellige 
land. IBC utstillingen har holdt på 
siden 1967. IBC tar mål av seg til 
å dekke all teknologi for folk som 
jobber med å skape innhold og 
levere dette til ulike typer av platt-
former som TV, PC, mobil osv. I 
år vil det være ca. 1.600 utstillere 
på messen.

IBC Konferansen
Målsetningen for IBC er å skape 
Europas ledende messe og kon-
feranse for alt som har med mul-
timedia og kringkasting å gjøre. 
Konferanseprogrammet dekker et 
bredt felt av ulike emner. Her har 
du mulighet til å fordype deg i en 
allsidig agenda som tar for seg en 
rekke interessante emner. I tillegg 
til rene foredrag finner du også en 
rekke praktiske kurs og møter for 
brukere av teknologi.

Hotell
Du får oversikt over tilgjengelige 
hotellrom på www.hoteliers.com/
amsterdam/

Eller via IBC: The Amsterdam RAI
Hotel & Travel Service
Europaplein
P.O Box 77777
NL-1070MS Amsterdam
The Netherlands
Telefon: +31 (0) 20 549 19 27
Fax: +31 (0) 20 549 19 46
E-post: hotelservice@rai.nl
Internett: www.rai.nl

Norges ambassade i Haag
Ambassadør Martin Sørby
www.noorwegen.nl/norsk/
Telefon: +31 70 311 7611
Fax: +31 70 365 9630
E-post: emb.hague@mfa.no

Besøksadresse:
Norges Ambassade
Lange Vijverberg 11,
NL-2513 AC The Hague
Åpningstider:
Man – fred kl: 09:00 – 16:00
Konsulatet
Man-fred kl 09:00 – 12:00
Tlf: +31 70 311 7611
Fax: +31 70 311 7629

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

Helsetjenester
Fra og med år 2004 skal du som 
EØS-borger ha med deg ett Euro- 
peisk helsetrygdkort (EU-kort) 
på reiser i EU/EØS og Sveits. 
EU-kortet viser at du er forsikret i 
Norge. Kortet gir deg rett til medi-
sinsk nødvendig legehjelp under 
et besøk i et annet EU/EØS-land.

Europeisk helsetrygdkort bestilles 
her: www.nav.no

Byen
RAI Amsterdam ligger like syd for 
Amsterdam sentrum, og det er en-
kel tilgang til det meste av byen. 
Om du trenger et avbrekk ligger 
Beatrix-parken rett ved siden av, 
men ellers er det også muligheter 
for å oppleve alt byen har å by på, 
om du er villig til å bevege deg litt.
Damplassen er et godt utgangs-
punkt der det ligger midt i  
Amsterdam. Her kan du se på livet 
og kose deg. Husk å få med deg 

Koninkljik Palais og Magna Plaza 
og Nieueve Kerk. Damplassen 
har lenge vært hjertet av Amster-
dam, og midt på 1600-tallet ble 
plassen fremstilt av den kjente 
maleren Lingelbach, som et sted 
med sydende liv, der rike kunder 
handlet hos en rekke fremstående 
handelsmenn. 

Koninkljik Paleis, som ligger på 
vestenden av Damplassen, var 
opprinnelig et slott som ble om-
bygd til et rådhus. Mange av ka-
feene i Amsterdam har røtter til-
bake til 1600-tallet eller tidligere. 
Adressen er Rozenboomsteeg 4. 

Du skal ikke behøve å gå sulten 
i Amsterdam. Det formlig kryr av 
restauranter av alle typer og i alle 
prisklasser. Flest spisesteder fin-
ner du selvsagt sentralt i byen, og 
ikke minst plassene Leidseplein 
og Rembrandtsplein har et enormt 
utvalg. Alle verdens kjøkken er 
representert i Amsterdam, og er 
du på jakt etter eksotisk mat fra 
Midtøsten eller Tyrkia, forsøk om-
rådet rundt sentralbanestasjonen 
i den indre by eller Niewuwendijk. 
Også området omkring Jordaan 
vest i Amsterdam har en rekke 
sjarmerende og forholdsvis rime-
lige restauranter. Gaten Zeedijk 
har mange puber og restauranter 
blant sine vakre pittoreske byg-
ninger. 

Et annet tips er gaten Leidsed-
warsstraat. Et godt restauranttips 
for Amsterdam-besøket er Café 
og Restaurant Amsterdam, som 
ligger i Watertorenplein 6 på hjør-
net av Van Hallstraat og Haarlem-
merweg. Det er enklest å ta en taxi 
dit. Restauranten ligger i et indu-
stribygg (renovert og omgjort) og 
byr på en helt spesiell atmosfære. 
En god søkemotor for restauranter 
er: www.dinnersite.nl

Kuriosa
Innbyggere: 738 763
I stor-Amsterdam: 1 498 205
Nasjonaliteter: 173
Sykler: 600 000
Trær: 220 000
Parker: 28
Tulipaner i parker: 600 000
Trikker: 232
Ferger: 9
Markeder: 21
Butikker: 10 334
Kanaler: 165
Broer: 1 281
Vippebroer av tre: 8
Husbåter: 2 500
Statuer og skulpturer: 302
Museum: 51
Kunstgallerier: 141
Malerier av Rembrandt: 22
Malerier av Van Gogh: 206
Kaféer og barer: 1 402
Diskoteker: 36
Restauranter: 755
Hotellsenger: 38 200
Overnattinger per år: 8 332 600

NYHETER PÅ IBC 2017

Følg IBC 2017
på twitter

www.twitter.com/monitormagasin



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

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

NETWORK.
AUDIO.
VIDEO.
CONTROL.

Welcome to
Broadcast 3.0

Broadcast 3.0
3.03.03.03.03.0

www.lawo.com

Broadcast 3.0 is based on the 
cornerstones of IP transport, 
software-defi ned processing, 
orchestration and seamless 
control of network resources, 
and automated workfl ows. This 
3rd generation of broadcast 
infrastructure solutions raises 
production capabilities to a new 
level, enabling more effi cient 
utilization of resources and smarter 
content creation.
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Satsningen i Bergen skal hjelpe Jørund og TV 
Vest til å komme nærmere denne drømmen. 
Jørund påpeker at en av mulighetene som 
oppstår, er at de ansatte kan flytte på seg. Der-
som de måtte ønske det.

Hva tror du vil være avgjørende for om TV 
Vest i Bergen blir en suksess eller ikke?

– Vi må finne de rette folkene!

Han legger til at de har fått ganske mange flotte 
interessenter. 

– Vi må lage rett bedrift med rette folk. De 
som jobber der må ha kjemi og de må like 
hverandre. Da er det lettere å lykkes.

Jørund må innrømme at han ikke hadde tenkt 
noe på akkurat når kanalen skulle starte opp, 
før han ble spurt om det for et par uker siden.

– Når vi tar fatt på 2018 så begynner kanalen 
å kjøre, men jeg kan begynne tidligere hvis det 
er ønskelig.

Jørund understreker at de ikke må rushe inn 
i noe. Målet er få til noe som folk kan stole på 
at er der over lang tid.

Jørund mener at kanalen ikke vil få noen dir-
ekte konkurrenter i Bergen, men konkurrere, 
det gjør de.

– Man konkurrerer om tiden til folk. Hvis 
du skal få en del av tiden folk bruker på media, 
så må du ha et bra produkt. Sånn sett er alle 
som opptar tiden til folk en konkurrent. Alt fra 
Bergens Tidene til Netflix og HBO. 

– Vi må lage et produkt som har høy kvalitet 
og som er relevant, slik at folk velger oss.

n

Daglig leder Jørund Kopren kan fortelle at det 
ikke blir en ny «avdeling» i Bergen, men at 
TV Vest skal etablere seg også der, som noe 
eget. Derfor vil de ha inn nye partnere. TV 
Vest i Rogaland har hatt suksess siden seks 
tidligere ansatte ble til seks eiere i 2014. De 
vil nå bruke samme oppskrift i Bergen. 

– TV Vest vil eie en del av selskapet, men vi 
ønsker også at de nye partnerne som kom-mer 
inn skal få eie sin del i Bergen.

Med andre ord har gjengen i TV Vest tro på at 
det finnes en fremtid for lokal-TV. 

– Folk er ikke mindre interessert i lokalt inn-
hold enn før, de er faktisk mer interessert enn 
de har vært tidligere, hevder Jørund.

Han viser til at både Facebook og YouTube 
kan rapportere om økende bruk av levende 
bilder. Dette mener Jørund er en viktig indi-
kator på at det finnes muligheter der ute.

– Problemet er egentlig bare distribusjonen. 
Folk ser mer på TV nå enn før, men ikke li-
neær-TV. Vi må være tilstede der folk er og gi 
folk innholdet der de vil ha det.

– Når det er sagt så er det faktisk sånn at  
97% av de som ser på i Rogaland, de ser på 
lineær-TV, legger Jørund til.

Hva vil du si til de som ikke har noen tro på 
at det finnes en framtid for lokal-TV?

– Tiden vil vise. Nå er verden sånn at vi kan 
lage TV mye billigere og mer effektivt enn 
tidligere. Man trenger ikke dyrt produksjons-
utstyr for å få opp en kanal. Vi har all infra-
strukturen på plass, den bruker vi hver dag, 
derfor er det ingen tung investering som må til.

– Teknologiutviklingen har gitt oss mulig-

heten til å lage enkelt og billig. Da dukker det 
opp mange muligheter, supplerer Jørund.

TV Vest leter etter partnere både på den  
redaksjonelle siden og på markedssiden. Stil-
lingsannonsen ligger ute på Finn og Jørund er 
klar for å finne gode partnere.

– Du trenger ikke ha masse grader. Vi leter 
etter noen som har evne og som har veldig lyst. 
Dette kan ligge i personen, selv om det ikke 
ligger i papiret.

Det er ingen hemmelighet at TV Vest i sin tid 
gikk konkurs, siden den gang har de tatt grep. 
Jørund legger ikke skjul på at det er en kamp, 
men han har troa. 

– Det er en kamp hver dag å «hente pen-
gene», men det jobber vi med for å bli flinkere 
på. Vi skal bli enda flinkere til å selge produktet 
vårt. Penger kommer aldri av seg selv.

Han mener også at de allerede har blitt bedre 
på å selge, og at dette er en av grunnen til at de 
har gått i pluss siden 2014. 

– Finner vi de rette folkene som er interes-
sert i å levere et godt annonseprodukt i Horda-
land, så bør dette gå fint.

Han legger fort til: – Etter en konkurs er man 
forsiktig med å si at alt skal gå bra. Det er en 
jobb hver dag. Det er en kamp. 

Jørund har en klar drøm for TV Vest og den 
har han allerede formidlet til medarbeiderne 
sine. Han vil at dette skal bli en bedrift de an-
satte kan bli gamle i.

– Vi må utvikle muligheter for de som job-
ber i kanalen, slik at dette er en trygg og god 
arbeidsplass.

TV Vest startet på friskt i 2014, nå peker pila oppover. Satser på å 

erobre hele Vest-landet, nå skal TV Vest lage lokal-TV i Bergen også.

TV Vest satser i Bergen: 
– Penger kommer aldri av seg selv

INTERVJUINTERVJU

Tekst og foto: Anders Olsen

TV-TRENDER    

Jørund Kopren 
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NYHET Inovativ

Nettbutikk: interfoto.no  •  Besøk: Drammensveien 130 bygg C-14, 0277 Oslo  •  Epost: interfoto@interfoto.no  •  Tlf: 97 11 55 00

Den mobile
arbeidsplassen
Inovativ passer like godt på location som i studio. Med alt på et sted kan du enkelt 
flytte arbeidsplassen din til neste location. I tillegg har du alt utstyret samlet trygt på 
et sted. Interfoto er offisiell forhandler for Inovativ i Norge. Ta turen innom 
videoavdelingen og test selv.

Ranger 36 er INOVATIVs 
verktøyvogn som kan skreddersys 
for å møte dine unike behov.

Her har vi satt sammen en 
arbeidsplass som passer både for 
film- og reklameproduksjon samt TV. 

Inovativ Ranger 36 med camera 
mount system, 100mm ball mount, 
middle shelf, standard through, 5/8” 
Baby Pin System og hydralik brems.

Sony FS7 med Fujinon MK18-55mm 
T2.9 Cine Lens

Zacuto VCT Tripod Plate, Z-VCT-P 
universal Baseplate, Z-Drive 
følgefokus + Tornado, FS7 Z-Finder 
og Gripper

Small HD 1303 HDR med Blueshape 
BV150

Vocas Base plate med Handgrip KIT 
Wood og MB-455 Mattebox

Pelicase Peli Air 1555 koffert med 
TrekPak

Tenba Cineluxe 21 og Tenba Roadie 
II HDSLR

Cartoni Focus 12



Text: Peter Fredberg
Foto:  NASA, CNES, Giroptic

I 2017 sendtes det for første gang et

 kommersielt tilgjengelig VR-utstyr til ISS.

VR-teknologi tester 
vår tilpasningevne  
i verdensrommet

VIRTUAL REALITY I RYMDENREPORTASJE
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Endelig har julegaven fra 2016 nådd omløpsbanen.  

Tidligere i år ble Spacex Dragon-farkosten sendt opp fra 

Cape Canaveral til den internasjonale romstasjonen ISS. Inni kapselen 

fantes for første gang en Oculus Rift – som er spesialbygget for bruk i 

verdensrommet.
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Strenge sikkerhetstester før romfart i vektløs-
het utfordrer astronautens kognitive evner, 
fordi vi mennesker er tilpasset å leve under 
påvirkning av jordens gravitasjon. Thomas vil 
undersøke om det er mulig å dra nytte av hjer-
nens plastisitet, for å være i stand til å lære og 
tilpasse seg det nye miljøet. Det har tidligere 
eksistert  store og klumpete VR hodetelefoner 
på ISS, men det er først nå man finner fleksi-
belt og kommersielt VR-utstyr. Men det var 
ikke bare å pakken den sammen og sende den 
opp...

– Det var ikke en selvfølge å få maskinvaren 
sertifisert for romferd. Ingeniørene måtte sør-
ge for at Oculus Rift og den øvrige teknikken 
kunne passere strenge sikkerhetstester, blant 
annet når det kom til brannsikkerhet og slite-
styrke. Takket være at linsene i headsettet var 
av plast og ikke glass forenklet prosessen noe, 
sier Maurice Marnat, som jobber for MEDES, 
instituttet for rommedisin og fysiologi ved 
CADMOS-laboratoriet i Toulouse.

Tester i vektløshet
Da det ikke er mulig å bruke Oculus egne IR-
kamera, som kalles  Constellation, for å spore 
bevegelsene på headsettet, måtte ingeniører 
spesialutvikle en eldre teknologi, CODA Mo-
tion Solution, som har blitt brukt under tidli-
gere romeksperiment. Senere skulle systemet 
testes under så "romaktige" forhold som mu-
lig. De benyttet seg blant annet av et fly som 
brukes til å trene astronauter til å tilpasse seg 
vektløs tilstand og som kan simulere dette 
i 25 sekunder lange økter. Alt for å sikre at 
magnetometer og ytterligere sensorer faktisk 
fungerer ved fravær av tyngdekraft.

– De bærbare PC-ene som finnes ombord 
på ISS i dag, hovedsakelig HP Zbooks, er 
kraftige og tilstrekkelige ved normal bruk. 
Men til tross for 32 GB RAM och NVIDIA 

Quadro K610M-grafikkort er de langt i fra 
optimale, men de får duge enn så lenge. 

Det vil bli levert kraktigere maskiner 
i fremtiden. 

Virtual Reality-projektet Perspectives er en 
VR-plattform utviklet av det franske romfarts-
foretaket, CNES. Men det dreier seg ikke om 
å utstyre astronautene med underholdning 
til deres lange opphold i rommet, det blir i 
stedet brukt til forskning for det neurovi-
tenskapelige eksperimentet GRASP. Det er 
designet for å teste astronautens øye-hånd 
koordinasjon i vektløs tilstand ved at astro-
nauten, i dette tilfellet franskmannen Thomas  
Pesquet, vil samhandle med virtuelle objekter 
ved hjelp av VR-headsettet.

Det har tidigere eksistert  store og klumpete VR-headset på ISS, 

men det  er først nå man finner fleksibelt og kommersielt VR-utstyr. 

Ingeniørene sørget for at Oculus Rift og øvrig teknikk kunne 

passere strenge sikkerhetstester, blant annet når det kom til 

brannsikkerhet og slitestyrke, før de kunne sendes opp til ISS.
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Lav vekt er gull verdt
Thomas Pesquet, bosatt på stasjonen siden 
november 2016, har også filmet en rekke 
360-filmer med hjelp av et kamera fra Girop-
tic. Det er et VR-kamera på 6,9cm x 6,9 cm på 
180 gram. Noe som ikke betyr så mye oppe på 
romstasjone, men når man sender opp saker er 
lav vekt gull verdt. Kamera levererer 2K-video 
og har 3 x 185° f/2.8 vidvinkellinser som dek-
ker opp 360° x 300°. Disse filmene kommer til 
å legges opp på nettet framover, så hold utkikk. 

Når eksperimenten er klart kommer utstyret 
til  beholdes på ISS og kunne brukes av kom-
mende astronauter for nye eksperiment.

Dette er ikke første gangen det filmes i 360° 
på romstasjonen. Den russiske romstasjons-
operatøren Roskosmos, som samarbeider 
med tv-kanalen Russia, har publisert en rekke 
360-filmer fra romdstasjonen for å vise  hvor-
dan det ser ut der oppe.  n

Dette er ikke første gang det har blitt 

filmet i 360 ° på romstasjonen.

Thomas Pesquet forbereder forsøk hvor Oculus Rift skal brukes i nevrovitenskap-eksperimenter.

GRASP-teamet testet utstyret og sørget for at de pas-

serte de høye sikkerhetskravene, og at all teknologi 

fungerte før det ble sendt til ISS.

PÅ ISS kan man nå teste ut VR-utstyret ombord. Ikke 

for at astronautene skal ha noe å leke med, men for 

å skape et avansert nevrovitenskapseksperiment.



Text: Michael Dee
Foto:  The Victoria & Albert Museum, The Science Museum, 
The Natural History Museum, Cooper-Hewitt Design Museum, 
The Smithsonian Institution, Rekrei & Institute for Digital Archeology

Kjeppen som Roger Waters ble slått med  da han gikk på skolen samt 

skoleplanen. Water glemte aldri sine erfaringer og inspirerte senere 

Pink Floyds platekonsept The Wall. 

Dristige grep og nye 
teknologier på museer

VR & 3D PÅ MUSEERREPORTASJE

Det er mye som skjer på museene rundt om i verden for tiden. Velstående personer åpner egne     

elegante museer i Kina og i de arabiske landene vokser museene som ugress. De store  

ærverdige institusjonene forstår at de må fornye seg. Derfor tar de i bruk dristige  

utstillingskonsept og nye teknologier. 
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grunn av det sofistikerte ustillingsdesignet og 
måten prosjekterte filmer fra livekonserter og 
interaktive installasjoner integrerte med hver-
andre. Og hvordan man som besøkende i det 
ene øyeblikket fikk se nærmere på instrument 
og konsertbilletter mens man i neste øyeblikk 
befant seg i en slags rekonstruert konsert- 
situasjon. 

Pink Floyd forandret liveforestillingen 
totalt
Victoria Broackes på The V & A var med på 
å lede den store utstillingen om Pink Floyd.

– Utstillingen markerer 50-årsjubileet for 
Pink Floyds konsert på The Queen Elizabeth 
Hall i London,  forteller Victoria. 

Det var en konsert som forandret rockhisto-
rien og hvordan en liveforestilling kunne utfø-
res. Pink Floyd ville ikke bare stå der å spille,  

og de tok derfor i bruk et opptak av fuglesang 
og prosjekterte bilder. Et av medlemmene i 
bandet saget ved, en maskin blåste såpebobler 
og en av roadiene deres kastet påskeliljer til 
publikum iført admiraluniform. Det var også 
den alle første konserten med kvadrofonisk 
lyd. Systemet ble spesiallaget av det elektro-
niske geniet Bernard Speight og styrtes med 
The Azimuth Coordinator, en liten eske med 
spaker som gjorde det mulig å forflytte for-
skjellig lyd rundt om i lokalet.

Det finnes ingen påskeliljer i utstillingen, men 
veldig mye annet forteller Victoria. 

– Roger Waters og Nick Mason, samt sam-
arbeidspartnerene deres har åpnet arkivene 
sine for oss og det er et utrolig spennende ma-
teriale de viser. Håndskrevne tekster, skisser, 
originaldesign til omslag og plakater, fotogra-
fier og private filmer som aldri før har 

Den 13 mai 2017 åpnet en enorm stor utstil-
ling i The Victoria & Albert Museum i Lon-
don, et av verdens mest annerkjente museum 
med samlinger som inneholder utrolige kunst-
skatter som tidlig islamsk kunst og skulpturer 
fra middelalderen.

Utstillingen som heter The Pink Floyd Ex-
hibition: Their Mortal Remains, kan virke 
uortodoks, men museet har  i løpet av de siste 
ti årene profilert seg med en rekke omtalte ut-
stillinger med ulike former for populærkultur. 
Det var også  The V & A, som det ofte kalles, 
som stod bak den oppsiktvekkende David 
Bowie-utstillingen som fikk køene til å stekke 
seg i ring rundt museer, og som siden den gang 
har turnert og ble utstilt i Tokyo i tidligere år.
David Bowie-utstillingen var imponerende og 
ikke bare på grunn av materialet, sceneklær, 
fotografier, omslag og mye annet men også på 
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Pink Floyds originaoppsett med Syd Barrett, som senere ble erstattet av David Gilmour.

mer også til å leies ut, for eksempel til mindre 
museer som har mindre budsjett og mindre 
plass , men som likvel vil by gjestene sine på 
fantastiske opplevelser. Det betyr også at vi 
kan nå ut og engasjere folk. 

Og det gjør The Natural History Museum 
på andre måter også. Museet samarbeider med 
Google Cultural Institute som siden 2011 har 

åpnet dørene for mer enn 1000 ulike museer 
og instutisjoner verden over på virtuelt vis.

– I september lanserte vi og Natural History 
Museum i Berlin et stort prosjekt i samarbeid 
med Google fortsetter Aisling. Det dreier seg 
om ni virtuelle utstillinger med  300 000 ob-
jekter som folk kan se uavhengig av hvor de 
måtte befinne seg via Google Street View samt 
se 360-graders-videoer ved hjelp av et headset. 
Samlingene og hallene i museene har blitt an- 
gitt med gigapixel-teknologi for å kunne opp-
nå så høy bildekvalitet som mulig.

Banebrytende interaktiv teknologi
”Fjern veggene” har blitt et kjent begrep i 
musumsverden. Det går ut på at man skal ut-
fordre besøkernes fantasi og kreativitet, blant 

annet gjennom interaktivitet. Cooper-Hewitt 
Design Museum i New York åpnet nylig dø-
rene igjen etter en stor ombygning, Museet 
har  ikke bare 60 prosent mer plass, men også 
banebrytende interaktiv teknologi forteller 
informationssjef  Jennifer Northrop. 

– Målet med den nye teknologien er å appel-
lere til besøkernes nysgjerrighet og kreativitet. 

Museet har 15 store interaktive skjermer hvor 
man på ulikt vis kan fordype seg i samlingene. 
Besøkende får en elektronisk penn ved inn-
gangen. Når pennen plasseres ved siden av 
et objekt som en stol eller en vase vil all in-
formasjonen om objektet lastes inn. Denne 
informasjonen kan overføres til en telefon 
eller en skjerm. Informasjonen kan brukes til 
å designe et rom eller hus på noen av skjer-
mene. Man kan også endre et design, kle om 
en stol i et annet stoff, bytte farge på en vase 
og endre detaljene i en tapet. Man kan også 
bruke den nedlastede informasjonen til å via 
søkemotoren lete frem andre objekter med lig-
nende form, fra andre tidsperioder etc. Eller 
så kan man fritt tegne en form med pennen og 
be søkemotoren finne frem lignende objekt. 

blitt vist. Men det merkeligste objektet er nok 
en kjepp. Nærmere bestemt den kjeppen som 
Roger Waters ofte ble slått  med da han gikk 
på skolen. Dette fikk ham til å hate skolesyste-
met, et hat som ligger til grunne for The Wall.  
Mange år senere besøkte han sin gamle skole 
og fikk lov å ta med seg kjeppen hjem. 

Vil overraske selv de mest hardbarkede 
fans
En utstilling skal fungere på veldig mange 
plan, sier Victoria.

– En stor andel av de som kommer er har-
barkede fans som ser ut til å kunne gruppens 
historie inn og ut. Vi vil overraske dem og vise 
aspekter de ikke kjenner til. Andre besøkende 
har mindre kunnskap og vi ønsker å bringe  
begge gruppene inn i Pink Floyds ånd. Vi 
vil vise hvordan den kreative prosessen gikk 
til, og hvordan alle de ulike elementene ble 
knyttet sammen. I løpet av årene jeg sett an-
dre utstillinger om artister der det historiske 
materialet har blir vist frem nærmest som  reli-
ker. Det føles uinspirerende og dødt. En annen 
fare ligger det i å overvelde de besøkende og 
gjøre det hele om til en slags livekonsert. Så 
hver avdelingen har sin egen karakter som skal 
overgås av den neste. 

Pink Floyd hadde dyktige samarbeidspart-
nere, som Hipgnosis som designet omslag 
for dem og Mark Fisher som lagde scenefo-
restillinger til Animals-turneen deres som 
inneholdt flygende griser.  Det finnes en rekke 
arbeidsskisser fra disse og besøkende kom-
mer også for å oppleve den av teknologien 
som Pink Floyd har benyttet seg av gjennom 
årene som lasershow og det berømte apparatet 
Azimuth Coordinator. 

Åpnet dørene til over 1 000 ulike museer 
og institusjoner
The Victoria & Albert Museum er ett av tre 
store museer som ligger i bydelen Kensing-
ton. En fem minutters gange derifra ligger  
The Natural History Museum og The Science 
Museum. De to sistnevne har satset stort på  
Virtual Reality de siste årene.

– VR er ikke den eneste teknologien som 
inngår i fremtidsplanene, sier Aisling Lewis, 
koordinator på The Natural History Museum. 

– Lengre frem i tid kommer vi også til å ut-
vikle et prosjekt for Augmented Reality og vår 
interaktive teknologi. Målet er å gi  liv til de 
ulike samlingene på forskjellige måter. Virtual 
Reality-opplevelsene kommer ikke bare til å 
være tilgjengelige her på museet men kom-

Samlingene og hallene i museene har blitt angitt med gigapixel-

teknologi for å kunne oppnå så høy bildekvalitet som mulig. 
AISLING LEWIS, THE NATURAL HISTORY MUSEUM
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VI ENDRET IKKE BRANSJEN, DERE GJORDE DET!

Ved å prioritere lydkvalitet, har dere endret publikums �lmopplevelse. 
Derfor laget vi den helt nye Zoom F4. Nå er profesjonell kvalitetslyd alltid innen rekkevidde.

Tlf: 2219 3300

post@benum.com
www.benum.no
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The Victoria & Albert Museums store utstilling 

om David Bowie var en av deres mest suksessrike noen gang. Dette var en 

oppvisning i hvordan en utstillning om en musikkartist kan gjennomføres. 

Bowie ga museet tillatelse til å velge og vrake i sitt store bibliotek.
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Historien blir plutselig levende på en helt ny 
måte. En helt annen filosofi enn ”se men ikke 
røre”.

3D-skanning och 3D-printing av histo-
riske objekt
På de store museene pågår nå også omfattende 
arbeid med å 3D-skanne objekt i samlingene. 
Disse filene kan senere brukes til ulike mål, 
for eksempel 3D-printing av objekt som er 
for ømfintlige til å håndteres, som for eks-
empel forskning i institusjonen eller for å 
3D-printes til skoler. Blant pionerene på om-
rådet finner man The Smithsonian Institution 
i Washington. Der nøyer man seg ikke bare 
med å 3D-skanne objekt. I dag lager man 
også 3D-objekter av alt fra dyre Ming-vaser 
og mammutskjellett til brødrene Wrights fly 
og Abraham Lincolns hode. Noe som hvem 
som helst med en datamaskin laste ned. Dette 
er en del av den store satsningen kalt Smith- 
sonian X 3D. 

Adam Metallo leder teamet som utfører 3D-
arbeid på The Smithsonian. 

– 3D-arbeidet regnes nå som en sentral del 
av institusjonens virksomhet, fremfor alt for 

å gjøre samlingene tilgjengelige for all-
menheten, sier Adam.

The Smithsonian Institution er ver-
dens største museumskompleks og omfatter 

19 museer og ni forskningsavdelinger. Av de 
137 objektene i samlingene er bare en pro-
sent utstilt. Vi har regnet ut at om man fikk 
skanningstiden ned til ett minutt per objekt, 
måtte vi holde på 24 timer i døgnet i 260 år 
for å få skannet alt. Vi har derfor prioritert ti 
prosent av samlingene som vi kommer til å 
fokusere på de neste par årene.

3D-skanning kommer også til å bli et verdifullt 
verktøy av andre årsaker, sier Adam. 

– Objektene i samlingene våre er på lik lin-
je med andre instutisjoner ikke statiske. Det 
gjelder for eksempel objekt av tre eller bein. Å 
3D- skanne over lengre perioder innebærer av 
vi kan gjengi utrolig detaljert informasjon om 
eventuelle endringer i et objekt som ville vært 
helt umulig med et fotografi. Det kommer til 
å være til stor nytte for konservatorer. Senere 
kommer vi for eksempel bruke 3D-skanning 
utendørs for å 3D-skanne utgravingssteder.  

Reproduksjon av ødelagte kulturminner
Men de nye teknologiene har også blitt tatt 
i bruk av langt mer dystre årsaker: til doku-
mentering og reproduksjon av det som kalles 
verdensarven. Terroristgrupper som Taliban, 
Boko Haram og IS har ødelagt museer, arki-
tektur og kunstskatter på totalt meningsløst 
vis. Teknologi kan naturligvis aldri erstatte det 
som ødelegges, men det kan i det minste gi en 
oppfatning av hvordan det tapte har sett ut. 

Blant de mange tragiske eksemplene finner vi 
Mosul i Irak som ble ødelagt av IS i februar 
2015. Det har gjenoppstått takket være inn-
satsen til to akademikere Matthew Vincent 
och Chance Coughnour. Matthew Vincent 
forteller: 

– Vi startet en egen organisasjon, kalt            
Rekrei. Ved hjelp av nettdugnad over hele 
verden har vi som mål å samle informasjon 
og fotografier som har gått tapt på grunn av 
vandalisering av terrorgrupper og naturkata-
strofer og ved hjelp av bildematerialer skape 
reproduksjoner i 3D. 

Til prosjektet om museet i Mosul ble vi spon-
set av magasinet The Ecomonist for å skape 
en Virtuell Reality-opplevelse hvor brukeren  
kan gå gjennom avdelingen og oppleve hvor-
dan det så ut. 
 
Får fram det som ikke er synlig for det 
blotte øyet
The Institute for Digital Archeology samler 
også bildematerialer. Organisasjonen skapte 
overskrifter over hele verden i april 2016 da 
man på Trafalgar Square i London innviet en 
3D-modell i skalaen 1/3 av Palmyraporten i 
Syria som ble ødelagt av IS i oktober 2015. 
Chefen Roger Michel forteller: 

– The Institute for Digital Archeology er et 
privat initiativ og er basert på forskning utført 
ved Oxford University, Harvard University 

De naturhistoriske museene i London og Berlin samarbeider 

med Google på et stort prosjekt med virtuelle utstillinger for 

så å fjerne veggene og nå ut til et bredere publikum.
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og Dubai’s Museum of The Future. Et av 
hovedmålene er å gjenskape historiske og 
arkeologisk verdifulle strukturer og objekt 
som har gått tapt men også å støtte museer og 
deres forskning på andre måter. For eksempel  
skaffes dokumentasjon av hulemalerier og in-
skripsjoner ved hjelp av RTI-, MSI- och PTM 
imaging-teknologi som gjør det mulig å få 
fram detaljer som ikke er synlige for det blotte 
øyet, noen ganger hele hulemalerier. Vi kom-
mer også til å skape VR-opplevelser av miljøer 
som er for følsomme til å motta tusenvis av 
besøkende, inkludert i hulene.

Kritikere bekymret over at museene får 
Disneyland-effekt
Men innføring av ny teknologi i museer ska-
per også kontrovers og opphetet debatt. Mens 
en del ser teknologien som nye spennende 
verktøy er det andre som ser på dem som nær-
mest farlige. De undergraver virkesomheten 
og kan i verste fall forvandle museene til et 
slags Disneyland. Den sistnevnte gruppen 
stiller seg også kritisk til reproduksjon av det 
som har gått tapt. At man ganske enkelt bør 
akseptere ødeleggelsen som en del av histo-
riens gang og fokusere på geniunt historiske 

objekter i stedet for å skape kopier. Men Roger 
Micheler ikke enig. 

– Det er å misforstå de nye teknologiene. 
Vår 3D-modell av Palmyraporten kan natur-
ligvis aldri erstatte det som ble ødelagt, men 
den har vekket enorm oppmerksomhet rundt 
problemet med ødeleggelse av verdensarven, 
og gjorde det på en konkret måte som TV-
nyhetene ikke helt klarer. 3D- og imaging-
teknologi gir oss en helt annen innsikt i his-
torien og dens objekter. Å ikke utnytte disse 
mulighetene er nærmest absurd i mine øyne.

  n

Cooper-Hewitt Design Museum har satset stort på interaktiv 

teknologi som åpner museumssamlinger for besøkende på en 

smart måte og oppmuntrer egen kreativitet og nysgjerrighet.

Verdensarven er i fare, både i form av terrorister og 

naturkatastrofer. Museet i Mosul i Irak ble  ødelagt av 

IS i februar 2015 men har oppstått i virtuell form takket 

være et stort arbeid utført av organisasjonen. 

Å ikke utnytte disse mulighetene 

er nærmest absurd i mine øyne.  
ROGER MICHEL, THE INSTITUTE FOR DIGITAL ARCHEOLOGY
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Microsoft research 
lab med AI

Super slow motion på mobil

Viareal 
- VR-app 
for tilskuere

Filmregissør Chris Cairns kommenterte: “It was a pleasure to get in-
volved in the launch event of Xperia XZ Premium. Sony got in touch 
and asked me to set up a bunch of scenes which would look cool when 
filmed in Super slow motion. I was really excited to get my hands on 
a phone that shoots 960 frames-per-second. I love that it reveals  
something you can’t see with the naked eye. It’s awesome to have that 
capability in your pocket for when a friend decides to do a backflip or 
jump in the pool[...]”

Motion Eye™-kameraet inneholder Sonys omfattende bildebehand-
lingsteknologi som vanligvis finnes i førsteklasses kompaktkameraer. 
Xperia XZ Premium er den første smarttelefonen med denne teknolo-
gien, slik at brukerne kan ta opp sensasjonelle videoer av hverdagslige 
øyeblikk ved å filme i Super slow motion.

Sony presenterer verdens første Super slow motion-film spilt inn på 
en smarttelefon.

Prisbelønte filmregissør Chris Cairns regisserte verdens første super 
slow motion-film ved hjelp fra 120 amatørfilmskapere. Hver scene 
ble filmet av det innovative Motion Eye-kameraet til nye Xperia XZ 
Premium, som med sitt unike Super slow motion videoopptak kan 
fange øyeblikk det menneskelige øyet ikke kan se.

Filmen ble tatt opp på Tróia-halvøya i Lisboa, med 960 bilder per se-
kund. Avspillingen blir fire ganger langsommere enn hos noen annen 
smarttelefon.

MTG har lansert Viareal, en virtual reality (VR)-app som skal gi bruke-
re i hele Norden interaktive opplevelser. 3. juni kunne Viareal-brukere 
se UEFA Champions League-finalen i VR for første gang. 

MTG lanserte i mai 2017 en splitter ny VR-app; Eksklusive VR-opp-
levelser som blant annet ekstramateriale til store sportsbegivenheter 
som boksestevnet «Nordic Rumble» og ESL og DreamHacks’ globale 
esport-konkurranser er tilgjengelig i Viareal-appen.

Viareal vil også tilby originale VR-produksjoner skreddersydd for VR-
plattformer og -headset. De første smakebitene finnes allerede i appen, 
som «Nordic Haute Route», en spektakulær reise fra Tromsø til Bodø 
med båt og ski, og «Norwegian Love», en historie om et par på kjær-
lighetstur som havarer og ender opp på en øde øy utenfor Tromsø.

–  I MTG Norge jobber vi aktivt med å utvide bredden i våre produkter, 
og vi tror det ligger mye spennende i skjæringspunktet mellom innhold 
og teknologi. MTG er i stadig utvikling for å imøtekomme endrede 
brukermønstre hos publikum. UEFA Champions League-finalen er en 

Microsoft fortsetter å investere i kunstig intelligens med mål om å gi for-
brukere, bedrifter og utviklere over hele verden tilgang til ny teknologi. 
Dette innebærer blant annet et nytt AI-team i Microsofts forskningsor-
ganisasjon og lanseringen av AI for Earth. I sommer fortalte Microsoft 
at de kommer med følgende AI nyheter.

• Microsoft annonserte MSR AI, et nytt forskningsteam som skal  
 jobbe med å løse noen av de vanskeligste utfordringene med kunstig 
 intelligens. Det nye teamet skal teste innovasjoner i teori og praksis 
 ved blant annet å investere i prosjekter som hurtig vil gjøre kunstig 
 intelligens mer tilgjengelig for privatpersoner og organisasjoner.
• Microsoft fremhevet sin forpliktelse til å gjøre kunstig intelligens 
 tilgjengelig og inkluderende for alle, blant annet gjennom en nye  
 designprinsipper og en etisk designguide for kunstig intelligens, 
 som er en veiledning ment for å være en ressurs for alle som arbeider 
 med kunstig intelligens.
• Microsoft annonserte AI for Earth, et program som skal gi menn- 
 esker og organisasjoner mulighet til å løse globale miljøutfordringer. 
 Ved å legge til rette for utdanning og læring av digitale ferdigheter,  
 samt å gjøre kunstig intelligens mer tilgjengelig, vil innovasjons 
 takten øke. Lær mer om AI for Earth her.
• Microsofts forskningslaboratorium i Cambridge annonserte et nytt 
 partnerskap med Max Welling fra University of Amsterdam, som er 
 eksperter innenfor machine reading.
• Microsoft lansert gratisappen Seeing AI  for iOS (tilgjengelig i 
 Apples App Store), som kan beskrive hvordan omverdenen din ser 
 ut hvis du ikke kan se den selv. 
• Microsoft annonserte en ny kognitiv tjeneste, Bing Entity Search 
 API, samt oppdateringer til Project Prague og Presentation  
 Translator.
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- 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

spektakulær mulighet til å begynne å utforske denne teknologien, sier 
Morten Aass, administrerende direktør i MTG Norge.

MTG vil samarbeide med eksterne VR-produsenter for å lage originale 
Viareal-produksjoner, og vil på denne måten flytte grensene til mediet. 
MTG støtter også kreative utdanningsinstitusjoner i hele Norden som 
utdanner neste generasjons VR-talenter.

Digitaldirektør i MTG Norge, Trygve Refvem, jobber med innovasjon 
og utvikling og gleder seg til å teste ut mulighetene Viareal byr på: 
– Viareal og VR-produksjoner illustrerer den teknologiske utviklingen 
vi ser rundt underholdning. I MTG Norge jobbes det med flere spen-
nende prosjekter med både interne og eksterne krefter. Vi gleder oss 
til en enda sterkere fokus på innovasjon utover året.

Viareal er tilgjengelig via Google Play, App Store og Oculus Gear VR 
store, og er kompatibel med alle de nyeste Android- og iOS-enhetene 
og med Gear VR-kompatible mobiltelefoner.
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Qvest Media utvider
Stor videooppdatering 

i Creative Cloud

Motion Graphics Templates bringer fordelene i After Effects til  
Premiere Pro gjennom lettanvendelige maler og som lar brukere legge 
til bl.a. titler og animasjon.

Essential Sound Panel i Premiere Pro lar brukerne mikse og forbe-
dre lyden, noe som tidligere ville ha krevd en dedikert sesjon med en 
lydtekniker.

Camera Shake Deblur i After Effects redder ellers ubrukelige opptak 
ved å redusere uskarphet som ofte oppstår pga. kamerarystelser.

Character Animator fortsetter å utvikle live animasjon. Ny teknologi 
animerer opptil flere figurer laget i Photoshop CC eller Illustrator CC, 
og tillater full kroppsanimasjon med nye ’walk cycles’.

Team Projects lar Creative Cloud for team eller virksomheter skape en 
sikker skybasert arbeidsflyt med ny støtte for Dynamic Link og Adobe 
Media Encoder for å effektivisere samarbeid.

Ambisonic audio i Premiere Pro utvider sin innebygde støtte for VR 
med stedbevisst lyd for VR-aktiverte plattformer som YouTube og 
Facebook.

Qvest Media ekspanderer ytterligere i Europa. Etter å ha fått nye lokaler 
i Frankrike og Sveits etablerer selskapet nå et sentralt knutepunkt for 
Nord-Europa i København. Derfra vil selskapets framtidige aktiviteter 
i Norden og de baltiske landene styres av et team ledet av den erfarne 
sjefen Peter Thomsen.

Med den nordiske lokasjonen fortsetter Qvest Media nå sin strategiske 
ekspansjon i Europa. ”Europa er en viktig økonomisk region for oss, 
med radikale endringer i investeringer innen digitalisering og media,” 
forteller Daniel Url, administrerende direktør i Qvest Media i Europa. 
“Som en rådgiver og systemintegrator som spesialiserer seg innen om-
rådene kringkasting, media og telekommunikasjon, opererer vi globalt 
i teknisk forstand. Vi skjønner samtidig hvor viktig det er med lokalt 
nærvær for å kunne hjelpe våre kunder raskt og effektivt.”

Qvest Media, som har mer enn 200 ansatte, gir selskaper rundt om i 
verden råd i forbindelse med gjennomføringen av utfordrende tekno-
logi- og digitaliseringsprosjekter. Spennet av tjenester på dette områ-
det innbefatter rådgivning, systemintegrasjon og service support for 
kunder innen TV, nyheter og medienettverk, samt leverandører av 
telekommunikasjon, sportsorganisasjoner ogoperatører på innholds-
plattformer.

De nordiske og baltiske landene er et viktig og attraktivt marked for 
oss, og kjennetegnes av stor åpenhet i forhold til nye medie- og tekno-
logitrender. Med vår internasjonale erfaring på design og utvikling av 
infrastrukturer innen digital teknologi og medieteknologi ønsker vi å 
spille en viktig rolle her i framtiden, forklarer Daniel Url ytterligere.

Ved å bygge på sin teknologiske ekspertise vil Qvest Media også etable-
re sin nye forretningsavdeling for Managed Technology i Nord-Europa. 
Med Managed Technology tilbyr selskapet en portefølje av tjenester 
som er skreddersydd til medieselskaper, og som suksessivt erstatter 
langtidsbaserte teknologiske investeringer med driftsutgifter basert 
på OpEx. Qvest Media gjør det dermed mulig for kunder – gjennom 
tjenesteyting og support for eksisterende teknologi- og systemmiljøer, 
skytjenester, infrastrukturtjenester som laaS eller den tekniske driften 
av medieplattformer (PaaS) – å fokusere mer på sin kreative kjerne-
business.

Daniel Url Peter Thomsen

Engströms 
i Norge
Engströms AB i Sverige opprettet 
17.januar i år et eget aksjeselskap i 
Norge.  Nå har de også fått på plass 
en viktig nøkkelmedarbeider.  Rolf  
Ravndal med lang bransjeerfaring 
fra Mediability og AVIT-Systems i  
Stavanger begynner 1. september som  
ansvarlig for Norges-satsingen.    

Andreas Eliasson som er sjef for selskapet sier i en pressemelding;  
–  Rolf ansettes i fra 1. september for å utvikle markedet for Ensgtröms 
AS i Norge.  Og vi ser det som meget spennende å få inn en så erfaren 
og kjent profil i fra bransjen.  Du kan ta kontakt med Rolf på:

Rolf N. Ravndal
Senior Account Manager Norway
Rolf.ravndal@engstroms.nu
Mobil  +47 480 90 491

www.engstroms.nu

Rolf Ravndal



www.monitormagasin.no 3 – 2017  43

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 
profesjonell film- digital- TV- og video-
produksjon.

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: 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 profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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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 profesjonelle brukere.

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

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

FOR ANNONSE I GALLERIET
RING 48 03 41  83
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FocusNordic

Perfeksjonistens valg

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

• Lyssterk blender på  T1.5

• Eksepsjonell skarphet og kontrast

• Fullformat (24x36mm)

• Trinnløs ring for følgefokus-systemet

• Standard ringposisjoner for fokus- og blenderringer

• Ideell for 4K+

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

• Robust metallkonstruksjon

• Samme frontdiameter for profesjonell filmproduksjon

• Kalibrert fokuseringsskala i meter

Den profesjonelle XEEN serien har nå blitt utvidet med en ny lyssterk vidvinkel, 20mm T1.9.   
XEEN serien består nå av 8 brennvidder som dekker alle behov i en filmproduksjon: 14mm T3.1, 

16mm T2.6, 20mm T1.9, 24mm T1.5, 35mm T1.5, 50mm T1.5, 85mm T1.5 og 135mm T2.2.
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