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I dette nummeret

Eivind Lae hos Wiral LITE har levert løsninger for kamera i line, vi har inspisert 
deres nye løsning.

Prolyd har agenturet på Italienske dB Technologies vi pratet med John Erling 
Johnson om veien videre.

Vi var hos Camera Nordic for å bli kjent med ALEXA Mini LF

Coverfoto:   Anders Olsen

10 n  ARRI ALEXA MINI
Arri har nettopp lansert det etterlengtede Alexa Mini LF, som kombi-
nerer fordelene med et lite kamerahus med fullformat bildebrikk. Vi 
sjekke det ut hos Camera Nordic. 

14 n PROLYD SATSER ITALIENSK
Italienske dB Technologies får nå en fast havn i Norge,  kvaliteten har 
blitt forbedret nå sitter det som en livelyd løsning mener Prolyd

17 n SUKSESS PÅ EN SNOR
Wiralcam har blitt utviklet på NTNU, vi tok en nærmere titt på Wiral 
LITE eneste kabelkamera-system i sitt segment.       

20 n KSL PÅ KONSERTHUS
KSL fra d & b-lydteknologi har fått en stor installasjon på Uppsala Kon-
sert og Kongresshall, vi har sett på løsningen..

23 n MED MJOLL  INN  I  FRAMTIDEN
Vi fortsetter med våre reportasjer fra Bergen, og har i dette nummeret  
besøkt Mjoll, som skaper verktøy for journalister og innholdsprodu-
senter.

28 n INDUSTRY OPINION
Et akseptert regelverk skulle hjelpe bransjen mener Mats Junger i sin 
Industrial Opininon om kringkastingsstandarder framover.

34 n DPA 6060 & 6066
Danske DPA har satt standard for lydteknologi med sine små minita-
tyrmikrofoner, vi har sett på deres nye løsninger .

38 n MONITOR ROADSHOW 2019
Vi legger ut på veien igjen  10-17.oktober vil du få treffe MonitorRo-

adShow 2019 i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.  I hvert nummer
  4 n PRODUKTNYHETER

  8  n LEDEREN

41 n BRANSJENYTT 

47  n GALLERIET
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AKTUELT    PRODUKTNYHETER Tips om produktnyheter? 
epost: geir@monitormagasin.no

PowerShot G-serien med to nye 
kamera
Canon utvider PowerShot G-serien med to nye kompaktkameraer 
med stor sensor som gir en perfekt balanse av ytelse og kompakt 
størrelse. Med raske serieopptak og 4K-film gir Canon innholds-
skapere og videobloggere mulighet til å ta kreativiteten og tekniske 
ferdigheter til neste nivå. PowerShot G5 X Mark II bygger videre på 
kvaliteten i Canons eksisterende G5X modell og er utstyrt med et 
nytt 5x f/1.8–2.8-objektiv, samt integrert elektronisk søker. 

PowerShot G7 X Mark III kan skilte med 4.2x f/1.8–2.8 zoomobjek-
tiv og 3,5 mm mikrofoninngang som gir innholdsskapere og ivrige 
vloggere både imponerende bildekvalitet og sylskarp lyd.

Høy bildekvalitet i kompakt kamerahus
PowerShot G5 X Mark II og PowerShot G7 X Mark III veier hen-
holdsvis 340 og 304 gram, og er utstyrt med Canons avanserte 
DIGIC 8-bildeprosessor for uslåelig opptaksytelse i lommeformat. 
Med 1.0-type stacked sensor på 20,1 megapiksler leverer begge mo-
dellene stillbilder og 4K-videoopptak i suveren bildekvalitet og strå-
lende farger. Begge kameraene benytter CR3 RAW-formatet og har 
et stort dynamisk omfang som støttes av Canon Digital Photo Pro-
fessional (DPP) og andre ledende tredjepartsprogrammer for bilde-
behandling, noe som gir enda større fleksibilitet i etterarbeidsfasen.

PowerShot G5 X Mark II er utstyrt med et suverent 5x zoomobjek-
tiv, utviklet basert på Canons omfattende optikkekspertise, og som 
gir skarpe bilder for viderekomne fotografer på jakt etter et kamera 
nummer to. Legg til lyssterk f/1.8-2.8-blender og du har en modell 
som er perfekt til opptak i svakt lys (for eksempel fotografering i by 
etter mørkets frembrudd) og som gir flere opptaksmuligheter enn 
noensinne. 

Til sammenligning har PowerShot G7 X Mark III et 4.2x f/1.8–2.8 
zoomobjektiv som sørger for at videobloggere som filmer på ulike 
steder og under ulike forhold, får videoopptak med høy oppløs-
ning, uansett lysforhold. Med den grunne dybdeskarpheten som 
oppnås med den store blenderåpningen i de nye PowerShot G-se-
riemodellene, fotograferer du motiver i sylskarp detalj mot en flott 

SONY med RX100
Sony kommer med en ny versjon av RX kamera med lanseringen 
av  RX100 VII (MODELL DSC-RX100M7). Dette kamera er 
utviklet for å ta i bruk Sonys mirrorless camera alpha løsning. 
Dette gir deg et profesjonelt verktøy til en overkommelig pris. 
Kamera kommer med ZEISS VARIO-SONNAR linse på 24-
200MM. Kamera har også en 425 punkters kontrastdeteksjon 
med en hastighet på 0,02 sekunder,  og real-time AF sporing for 
mennesker og dyr. Kamera kan levere en bildehastighet på opptil 
90 FPS.

RX100 VII er kommer med  en nyutviklet 1,0-type  Exmor RS
CMOS-bildesensor og den nyeste generasjonen BIONZ 
X-bildeprosessor. Denne kombinasjonen leverer nye nivåer 
av autofokusytelse og oppnår hastighetsgjennombrudd som 
tidligere bare har blitt sett på Alpha 9. I tillegg har kamera en  
nylig optimalisert linsekontroll, som er verdens raskeste med 
0,02 sekviAF . Et stort sprang i AF / AE sporingsytelse under 
kontinuerlig opptak betyr at kameraet utfører AF / AE
beregninger opp til 60 ganger per sekund og fanger hurtig 
bevegelse ved 20fps med AF / AE-sporing, og sikrer at hvert 
øyeblikk blir skutt med raskt og nøyaktig fokus.

Kamera har følgende spesifikasjoner; 
- 4K filmopptak med full pikselavlesning og uten pikseltap i høy 
bithastighet XAVCS  xi
- Realtime Tracking og Real Time Eye AF for video
- 4K Active SteadyShot som er 8 ganger mer effektiv enn 4K 
Standard Steady 
- Integrert mikrofoninngang 
- Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, 
S-Gamut3 / S-Log3
- Kompatibilitet med ’Movie Edit-tillegget’ fra ’Imaging Edge
- Mobilapplikasjon for filmstabilisering og redigering
- Posisjonsdataopptak for film
- Interval Shooting  for imponerende videoopptak
- Super Slow Motion  -opptak på opptil 1000 bilder per sekund

Pris:  13.000,-

Produsent: Sony Norge, 
www.sony.no
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bakgrunnsuskarphet (bokeh) for et profesjonelt sluttresultat.

Fremtidssikret innhold i 4K
Takket være innebygd digital bildestabilisator gir begge kameraene 
jevne filmopptak uten rystelser når du filmer på farten, om du går 
i ulendt terreng eller sitter i et kjøretøy. HDR-filmfunksjonen mi-
nimerer detaljtapet, og det forbedrede dynamiske omfanget gir vi-
deoentusiaster mulighet til å slippe kreativiteten løs og få naturlige 
opptak. 

Med 4K-filmkvalitet fremtidssikrer de nye kompaktkameraene både 
videoer og stillbilder for vldeobloggere og fotografer som vil heve vi-
deoferdighetene. Bildefrekvenser på opptil 120 bilder/sek i full HD 
gir fantastisk jevne opptak i sakte film – ideelt for videobloggernes 
B-rull, mens et vertikalt opptaksprogram gir opptak skreddersydd 
for sosiale medier. PowerShot G5 X Mark II og PowerShot G7 X 
Mark III har også automatiske innstillinger for filmopptak som gir 
balansert eksponering og høy bildekvalitet, dette er praktisk for alle 
som vil tilegne seg nye ferdigheter og definere sin egen stil. Manuell 
kontroll av lukkertid, blender og ISO er også tilgjengelig og gir vi-
deoentusiaster mulighet til å utvikle de tekniske ferdighetene.

Tekniske spesifikasjoner for PowerShot G5 X Mark II og PowerShot G7 X Mark III:
• Ny 1.0-type stacked CMOS sensor på 20,1 megapiksler
• DIGIC 8
• 4K (UHD) film
• 120 bilder/sek full HD-film
• 20 bilder/sek i kontinuerlig opptak og høyhastighetsserier 
på 30 RAW-bilder i sekundet

• Wi-Fi- og Bluetooth®-tilkobling
• Størrelse og vekt i lommeformat
• PowerShot G5 X Mark II – nøkkelfunksjoner:
• Nytt 5x f/1.8–2.8 zoomobjektiv
• Integrert elektronisk søker PowerShot G7 X Mark III –  
nøkkelfunksjoner:

• 4,2x f/1.8–2.8 zoomobjektiv
• Strømming i sanntid
• Mikrofoninngang

Pris:
Powershot G7X MKIII: kr. 8499,-
Powershot G5X MK II: kr. 9999,-

Produsent: Canon Norge, 
www.canon.no

 
Panasonic lanserer tråløst 
presentasjonssystem
Panasonic har kunngjort sitt siste tilskudd til premium SQ1 display-
serie,vet valgfritt trådløst plug and play presentasjonssystem som 
forbedrer potensialet for samarbeid hos bedrifter.  Trådløse funks-
joner gir en betydelig tidsbesparelse, hvor ansatte enkelt oppretter 
en forbindelse mellom sine egne enheter og de kompatible SQ1-
skjermbildene.

Tilkoblingen krever at brukeren ganske enkelt trykker på en knapp 
på senderen som er koblet til PCen, for å vise PC-skjermen, og dette 
sletter behovet for en HDMI-kabel eller programvareinstallasjon. 
Denne muligheten er også til stede i switcher-funksjonen, som lar 
brukere vise innhold fra en alternativ PC.
Dette sikrer at teknologien er mer tilgjengelig for en rekke ansatte og 
besøkende.  Du trenger ikke lenger å transportere flere kabler eller 
koble deg til selskapets WiFi-nettverk. Den innebygde infrastruk-
turen til SB1-settet gir en automatisk tilkobling via senderknappen 
for å redusere møteoppsettingstiden betydelig, uten å måtte oppgi 
passord.

Funksjonene forenkler også installasjonsprosessene, da mottake-
ren festes til utvidelsesspor på baksiden av skjermen, og danner en 
enkelt enhet som ikke krever installasjonsplass og ingen ledninger 
mellom mottakeren og skjermen for videosignal, lydsignal og strøm-
forsyning.
Bilder av høy kvalitet oppnås med maskinvarekoding, som mulig-
gjør komprimering og dekomprimering av bilder for Full HD. Sys-
temet er også kompatibelt med høy standard 1EEE802.11ac, og får 
bilder av beste kvalitet for overføring av bevegelse.
De valgfrie funksjonene i SB1-settet kombinerer for å forbedre SQ1-
serienes egnethet for avanserte forretningsapplikasjoner. Forblir 
kompatible med Intel® SDM-utvidelsesspor, gir det enkle løsninger 
for presentasjonsdrift.

TY-SB01WP og TY-SB01WPB vil være tilgjengelige for kjøp fra 
januar 2020.

Pris:  Ikke oppgitt

Produsent: Panasonic Norge, 
www.eu.panasonic.com
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Ny optikk fra Canon
Nye RF-objektiver fra Canon med lanseringen av RF 24-240mm 
F4-6.3 IS USM. Dette er et nytt objektiv for kreative entusiaster 
som er i startfasen av EOS R-reisen. Det kompakte objektivet gir 
mange kreative muligheter med 24–240 mm 10x zoomområde for 
eksepsjonelle fullformatbilder. Objektivet er testet og får lovord 
fra Canon-ambassadør og actionfotograf Richard Walch. RF 24-
240mm F4-6.3 IS USM er utrolig allsidig og dekker alt fra vidvinkel 
til tele i imponerende kvalitet. Objektivet er spesielt myntet på dem 
som vil uttrykke seg kreativt gjennom fotografering, særlig innen 
reisefotografering.

Imponerende og rimelig fullformatzoom
Med en vekt på kun 750 gram har kompakte og portable RF 24-
240mm F4-6.3 IS USM et imponerende vekt-/brennviddeforhold. 
10x zoom, en rekke brennvidder og variabel f/4-6.3 blender gjør 

Nytt innen minnekort
Kingstons Canvas og  microSD-kort er designet for å brukes mens 
du er på farten, noe som gjør det ideelt for å filme livets eventyr i 
1080p eller til og med 4K. Dette kortet er testet for å være holdbart, 
slik at du kan være trygg på at minnene dine vil være trygge når du 
dokumenterer neste reise på  filmkamera, GoPro, drone eller dash 
cam. Det er tilgjengelig i flere kapasiteter opp til 128 GB2, for å gi 
god plass til å fange din neste store tur.

Tekniske spesifikasjoner:
• Ideell for actionkameraer, droner og dashkameraer
• Klasse 10 UHS-I U3 hastigheter opp til 90 MB / s lesing, 
45 MB / s skriving3
• Flere kapasiteter opp til 128 GB2

Pris: fra 195,-

Produsent: Kingston, 
www.kingston.com

dette objektivet til et utmerket valg for fotoentusiaster som øns-
ker mest mulig allsidighet fra EOS R-kameraet og RF-objektiv-
systemet. Nye RF 24-240mm F4-6.3 IS USM byr på flere kreative 
muligheter med 24 mm vidvinkel som er godt egnet til gruppe-, 
by- og landskapsbilder, mens 240 mm tele passer til fotografering 
av sport, arrangementer, natur og mennesker på middels avstand. 
Med riflemønstret fokus-/kontrollring og stor, låsbar zoomring med 
100-graders rotering, gir RF 24-240mm F4-6.3 IS USM umiddel-
bar og presis kontroll slik at det er mulig å fange vakre og spennende 
motiver. RF-fatningens store diameter og korte registeravstand åp-
ner for et objektivdesign med store bakelementer for maksimal bil-
dekvalitet og full kreativ frihet.

Eksepsjonell bildekvalitet med AF og bildestabilisator
Med 5-trinns bildestabilisator er RF 24-240mm F4-6.3 IS USM 
det første fullformatobjektivet med dynamisk bildestabilisator. 
Dette gir deg imponerende stabilitet med håndholdt kamera, også 
med lange lukkertider. Denne nøkkelfunksjonen gjør det mulig å 
få krystallklare bilder i svakt lys og stabile filmopptak – sistnevnte 
med 1/8-trinns blenderkontroll – perfekt til spontane foto- og vide-
omuligheter når du er på farten. Med Nano USM-autofokus (som 
kombinerer fordelene med STM og ring-USM, og som dekker 88 
prosent av bildefeltet vannrett og 100 prosent loddrett med Dual 
Pixel CMOS AF) blir objektivet lyssterkt, stille og jevnt i filmopp-
tak.

Lekker design som matcher EOS R-systemet perfekt
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM er et utmerket valg til Canons let-
teste speilløse fullformatkamera – EOS RP og gir alle fordelene med 
EOS R-systemet og et Canon-produsert objektiv. EOS R-systemet 
som ble lansert i september 2018, byr på enestående optiske egen-
skaper, verdens raskeste autofokus[1] og raskere kommunikasjon 
mellom kamera og objektiv takket være den nylig utviklede RF-fat-
ningen. Rask ytelse, suveren ergonomi og førsteklasses bildekvalitet 
er hovedingrediensene i EOS R-systemet. Dette objektivet er intet 
unntak.

Pris: 10.690,-

Produsent: Canon Norge, 
www.canon.no
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Profesjonell lydpakke 
En unik kombinasjon av taletydelighet og god bassgjengivelse,
tilpasset profesjonelt AV bruk kommer med norskutviklete 
LARQ DISPLAYBAR3.5V2 

LarqSystems har brukt tre år på få frem en lydplanke med god 
talelyd og best mulig bassgjengivelse for presentasjoner, video-
konferanse etc.
Skjermene blir stadig større og lyden er i de fleste ikke prioritert.
DisplayBar3.5V2 er enkel å montere og passer visuelt godt med 
dagens skjermer. For optimal fulltonegjengivelse og større rom 
kombineres DisplayBar3.5V2 med 1 eller 2 stk. LARQ Display-
Sub6, som leveres med tak/vegg brakett.

Om Larq Displaybar3.5v2

Larq as er en norsk produsent av høyttalere og forsterkere til faste
installasjoner.  Larq as er søsterbedrift av norsk lydteknikk as, 
som i
30 år har distribuert av produkter til installatører i det norske
markedet.  

Fakta om løsningen: 
• DisplayBar er designet for god bassgjengivelse (uten 
ekstern sub bass)
• DisplayBar har prioritert taleprojeksjon, for klar og ty-
delig tale
• DisplayBar kan kombineres med Displaysub (1 eller 2 
stk.) for store rom som klasserom etc.
• DisplayBar kan alt. kombineres med teleslynge ol via 
aux. ut
• DisplayBar har integrert ”nøkkelhull” feste, eller kan 
kombineres med soundbar feste fra Unicol
• DisplayBar har Mute inngang.

Pris:  Ikke oppgitt.

Produsent: Larq AS, 
www.larqsystems.co

Cinetek.no
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Vi knytter landet sammen
I tre år nå har Monitor sørget for å knytte produksjonsmiljøet i våre 
største byer i sammen. Vi har reist fra Trondheim i nord, til Bergen i 
vest, for å avslutte med et strålende Monitor RoadShow på DOGA 
i Oslo. I oktober legger vi ut på veien igjen, nå har vi også lagt til 
Stavanger på kjøreplanen, fra 10. oktober til 17.oktober er vi i Oslo, 
Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi kobler oss så på en mulighet 
for våre utstillere til å komme videre til MonitorRoadShow Sverige 
i Malmø.

MonitorRoadShow er nå et nordisk konsept med tilstedeværelse 
i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Vårt mål er å bringe AV-
industrien tettere sammen, her kan du som bruker teknikk innen 
lyd, lys og bilde få møte leverandøren tettere enn det ellers er mulig.

Følg oss på www.monitorroadshow.no bestill din GRATIS billett der, 
eller få oppdateringer om hva som kommer til å skje på våre sosiale 
mediekanaler:

https://www.facebook.com/MonitorNorge/

https://twitter.com/monitormagasin

www.youtube.com/monitormagasin

Har du noe du mener vi bør tilføye 
programmet i byene rundt landet 
vårt, så ta kontakt. Vi gleder oss til å 
høre fra deg og ikke minst møte deg 
på MonitorRoadShow 2019.
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Pocket Cinema Camera 6K
Super 35-størrelse HDR Sensor

13 soners dynamisk område
Elektronisk EF- fatning

Opptak i 6K 6144 x 3456 opp til 50 fps

Neste generasjon 6K videokamera med RAW opptak og DaVinci Resolve inkludert

Ta kontakt i dag for å få veiledning og  pristilbud!

Oppgrader til RAW og høyere oppløsning i nye 
Pocket Cinema Camera 6K!

22 80 40 00 FB: VideoUtstyr Norgewww.videoutstyr.no
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JA TAKK, 
BEGGE DELER

Arri har nettopp lansert det etterlengtede Alexa Mini LF, og kombinerer med det fordelene med et lite kame-
rahus, og fullformat bildebrikke. Mottakelsen i bransjen er positiv, og det er med få unntak mulig å kombinere 
alt tidligere utstyr med dette nye kameraet. Den har 4,5k ALEXA LF-sensor, tre interne, motoriserte FSND-filtre 
(ND 0.6, ND 1.2 og ND 1.8.), 12 V strøminngang, ekstra strømutganger, en ny Codex Compact Drive, samt en ny 
MVF-2  høykontrast HD-søker .Vi var tilstede når Arri tok turen til Camera Nordics lokaler i Oslo, for å presentere 
det for det skandinaviske markedet.

Som forventet
At dette produktet ville komme var ikke 
vanskelig å forutse. Arri Alexa Mini 
kom ut for fire år siden, og er i dag det 
fortsatt et av de mest populære kino-
kameraer på mange områder innen 
filmproduksjon. Det har blitt brukt 
til en mengde spillefilmer, high-end 

reklamefilmer, musikkvideoer, etc. På 
grunn av sitt lille format kan kameraet 
bli rigget på droner, gimbaler og alle 
steder der større kino-kameraer ikke 
strekker til. Dette er heller en forventet 
utvikling i en teknologisk virkelighet 
der mer og mer avansert teknikk press-
ses inn i stadig mindre fysisk design. 

Samtidig øker kvaliteten betraktelig. 
Designet har gjort at noen få helt 
nye produkter trer inn for å erstatte 
tidligere, men i det store og det hele er 
dette kameraet kompatibelt med det 
mest av Arri-utstyr man måtte ha fra før 
av, når det gjelder optikk, grip og annet. 
ARRIs storformat (LF) kamerasystem 

REPORTASJE ARRI ALEXA MINI
Tekst & foto: Anders Olsen
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ble lansert i 2018 med Alexa LF   kino 
kamera og ARRI Signature Primes. Nå 
kommer dette i form av Alexa Mini LF 
som former et perfekt 

Partnerskap med Alexa LF.
Ny, raskere lagring for fremtiden
Alexa Mini LF bruker den nye, 
kompakte og kostnadseffektive Codex 
Compact Drive 1 TB.
Denne har blitt designet spesielt med 
tanke på den lille kamerakroppen til 
Mini LF, ved hjelp av ny flashteknologi 

Mark Dolley fra Arri er på rundtur i Skandinavia for å vise frem det nye kameraet.

i en forminske hard innpakning. Dette 
kan kobles direkte på kameraet, uten 
behov for adapter, men støttes ikke 
av Alexa LF eller Alexa SXT W . 
Compact Drive 1 TB inneholder en 
industriell SSD, og kan ta opp både 
ARRIRAW og Apple ProRes, som 
utnytter en total opptakskapasitet 
på 960 GB. Stasjonen blir formatert 
av Alexa Mini LF i UDF-format for 
ARRIRAW og ProRes. Derfor kan både 
ARRIRAW og ProRes spilles inn på 
samme media uten å omformatere eller 

bytte stasjoner. Den har en vedvarende 
skrivehastigheter på opptil 8 Gb / s. 
Arri kommer til å bruke denne denne 
løsningen i fremtidige kameraer. Codex 
High Density Encoding (HDE) er en 
ny teknologi som reduserer ARRIRAW 
filstørrelser med rundt 40% under 
nedlasting eller senere i arbeidsflyten, 
uten at det går utover kvaliteten. 
Dette reduserer lagringskostnadene, 
forkorter overføringstiden og øker 
arbeidsflyten. HDE er gratis å bruke 
med Codex Capture eller Compact 
Drives, som er åpen programvare åpen 
programvare med høy hastighet. Oliver 
Smith fra Codex var på plass og svarte 
på alle spørsmål knyttet til lagring og 
overføring.

Nye løsninger
Den nye MVF-2-søkeren for Alexa 
Mini LF har samme HD OLED-skjerm 
med høy kontrast, god fargeoppfattelse 
og ARRICAM-okular som Alexa LFs 
EVF-2-søker har. Det gir optimal 
effekt av fokus, dynamisk rekkevidde 
og farge på en og samme gang. I tillegg 
har MVF-2 en stor, 4-tommers flip-
out-skjerm som kan vise bildet eller 
kameraets kontrollmeny. MVF-2 kan 
brukes på begge sider av kameraet 
og kobles til via en ny, fleksibel og 
pålitelig CoaXPress VF-kabel som 
har en rekkevidde på opptil 10 m for 
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fjernkameraoperasjoner. Den har et 
raffinert brukergrensesnitt, en inne-
bygd objektivvarmer om man skulle ha 
problemer med damp og fukt, samt en 
innebygd hodetelefonkontakt.

Det beste av begge verdener
Med den nye Alexa Mini LF, hevder 
Arri at de har laget den perfekte 
kombinasjonen av storformat bilde-
sensor og en kompakt kropp. Det har 
vært et mål at det nye kameraet skal 
være et perfekte b-kamera, som 
supplement til det store Alexa LF, som 
tilbyr samme bildekvalitet. Størrelsen 
på Arris storformatursensor er 36,70 
x 25,54 mm, noe som er litt større enn 
fullframe og gir maksimal oppløsning 
på 4,5 K (4448 x 3096). Mark Dolley 
fra Arri hevder at sensoren er uten 
sidestykke med sin naturlige fargeba-
lanse, behagelig hudtoner, lav støy og 
at den er velegnet for arbeidsflyt når 
man jobber med HDR og Wide Color 
Gamut (WCG). Ergonomisk sett har 
den  noen ekstra kontakter, inkludert 
regulert 12 V og 24 V tilbehør, en 

Oliver Smith fra Codex svarte på spørsmål om alt som har med lagring og overføring å gjøre. 
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ny 6-pins lydkontakt, innebygde mikrofoner og forbedret 
WiFi. Seks brukerknapper finnes på kameraets kontrollside, 
og kameraet og søkeren har hver sin egen låseknapp. 
Brukertilgang til opptaksmediet, og VF og TC-kontakter, 
har også blitt gjort enklere.

Kompakt og solid
Siden Arris kameraer blir brukt i ulike (og noen ganger veldig 
tøffe) værforhold og er de bygget for å vare. Den nye Alexa 
Mini LF har en robust karbonkropp og kan brukes innenfor 
det brede temperaturområdet fra -20 °C til + 45 °C. Videre 
er hvert eneste Alexa Mini LF utsatt for en kraftig stresstest 
før de forlater ARRI-fabrikken og skulle det dukke opp 
problemer får man support hos Arris globale servicesenter. 
Alexa Mini LF har samme dimensjoner som Alexa Mini, 
bortsett fra lagringsbåsen på kameraets venstre side. Det er 
med andre ord en videreføring så langt det lar seg gjøre, av de 
produktene de har lansert tidligere.

Lys fremtid
At fremtiden er mindre og mindre, kommer ikke over-
raskende på noen. Hvor fort det faktisk skjer er kanskje en 
faktor. Mini LF er banebrytende på mange måter, og selv om 
det på noen får punkter krever oppgradering, er kameraet 
i det store og det hele en enkel investering for de som har 
brukt Arris kameraer tidligere. Det er som alltid markedet 
som til syvende og sist avgjør hvor vellykket et nytt produkt 
vil være, men med en relativt lav investeringskostnad ser det 
lyst ut for dette nye tilskuddet som nå har blitt sluppet løs på 
Europa. En fordel som Arri trekker frem er at de kan levere 
komplette systemer, uten at man i noe ledd er avhengig av 
tredjepartsleverandører.
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Prolyd har lenge vært etablert leverandør av lydutstyr til studio og broadcast, men for noen år tilbake fikk de 
agentur på italienske dB Technologies. Nå har tiden kommet for å virkelig også sats på live-lyd i Norge, og mannen 
som skal gjøre det hos Prolyd er nyansatte John Erling Johnson. - Det kan ikke legges skjul på at dB technologies 
lenge har hatt et noe ufortjent dårlig omdømme blant lydteknikere. Jeg var en av dem, forteller Johnson, men 
alt endret seg da han fikk en demonstrasjon av det italienske Line-array-systemet under messen i Frankfurt.

Nytt blod hos Prolyd skal selge 
italiensk lyd til Norge

- Jeg har vel egentlig prøvd å slutte med 
livelyd i ti år, men det er noe magisk ved det 
som har holdt meg tilbake. Muligheten for 
fast jobb, i kombinasjon med denne spen-
nende utfordring med å fronte ViO-serien 
spesielt var likevel for god til å si fra seg, sier 
Johnson. Nå er han frelst, med misjon om 
også å frelse resten av landet.

Fra feltarbeid til forsyning
Johnson kommer fra en praktisk bak-

grunn, der han har vært innom de f leste 
områder av lydproduksjon i løpet av sin 20 
i felten. 

- Jeg har vært så heldig at jeg har fått mulig-
het til å å jobbe med både lyd i studio, live, 
teater og til film og reklame. Det eneste jeg 
ikke har erfaring med er broadcast, men det 
er egentlig bare tilfeldig. Etter mange år som 
kunde selv hos Prolyd visste Johnson mer 
eller mindre hva han gikk til da han meldt 
overgang til andre siden. 

- En av de tingen jeg synes er best med 
Prolyd er at de i mindre grad ser på de andre 
aktørene i bransjen som konkurrenter, men 
som samarbeidspartnere og kollegaer, for-
teller han. Om en kunde i har et behov som 
Prolyd ikke kan løse i sin helhet, tar de mer 
en gjerne kontakt med et av de andre firma-
ene, så de er sikre på at de leverer best mulig 
løsning for de som skal bruke den. 

- Det er viktigere med fornøyde kunder, 
enn absolutt fokus på bunnlinjen, noe jeg 
tror på sikt er mest lønnsomt uansett, forkla-
rer Johnson.

REPORTASJE
Tekst & foto: Anders Olsen

PROLYD

John Erling Johnson er ny 
mann hos Prolyd, han skal 
ha ansvar for livelyd.
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Priviligerte nordboere
En av de mange tingene vi skal være takk-

nemlig over ved å bo i Norge er at vi har råd 
til å unne oss beste kvalitet, også når det gjel-
der lyd. Derfor er det også en tøff oppgave og 
overbevise en kvalitetsbevisst brukergruppe 
om at Italienerne også kan levere, på lik linje 
med mer etablerte merkenavn. Den nye ViO-
serien med høyttalere har tatt italienerne 
opp på det nivået, i følge Johnson. 

- Vi har allerede levert over 60 store og små 
systemer til markedet, og merker at motta-
kelsen er god blant de som skal bruke det, 
forklarer Johnson. 

Han legger til at en av fordelene, foruten 
god lyd, er hvor enkelt det er å sette opp et 
lite system helt alene, som lydtekniker, for 
de mindre jobbene der man ikke er mer enn 
en på jobb. Det er enda ikke noe konkret mål 
om markedsandeler de vil snakke om hos 
Prolyd, men de håper at flere får øynene opp 
for dette alternativet. 

- Lydbransjen i Norge er liten, og alle kjen-
ner alle. Samtidig er det som i mange andre 
bransjer slik at folk foretrekker det kjente. 
Min oppgave blir først og fremst å overbevise 
mine tidligere kollegaer om at dette er utstyr 
man kan få mye ut av, og som er en fornøy-
else å jobbe med. Johnson har jobbet med 
det aller meste av høyttalersystemer, både 
point source og line array. Mye handler om 
preferanser, noe handler om vane, mens an-
net igjen handler om fordommer. 

- I dag holder det meste av teknologi innen 

samme prissegment samme høye kvalitet, er 
min påstand. Det er vanskelig å si at et sys-
tem er bedre enn et annet, og det skiller ofte 
kun på nærmest ubetydelige detaljer. John-
son legger til at nytenkningen som ligger bak 
ViO-serien er det som gjør den ekstra spen-
nende. Det har blitt lagt vekt på å ikke bare 
etterligne konkurrentene, men også fremstå 
som unike og konkurransedyktige.

Veien til grom lyd
Det har vært en reise for dB technologies, 

og Johnson avslører at han er imponert over 
veien de har gått for å jobbe frem det nye sys-
temet. 

- Uten å bli for teknisk så var mitt første 
inntrykk av ViO-serien, da jeg fikk høre det i 
Tyskland, at det rett og slett låt ordentlig fett. 
Johnson legger til at dette også er smaksav-
hengig, og kanskje lett å la seg forlede på en 
demonstrasjon der de beste lydfolkene har 
fått stille lyden perfekt. 

dB Technologies har 
kommet med
en spennende 
Line-array løsning.
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- Jeg fikk også se hva som var gjort av inn-
stillinger, og det var egentlig ikke så mye 
triksing og miksing, men lyden i anlegget 
var i seg selv veldig bra. I tillegg har ViO-
systemet gode forutsetninger for å fungere 
i all salgs være, for eksempel om det skulle 
være mye fuktighet i lufta og man blir nødt 
til å dra på litt i frekvensene. At det er et ak-
tivt line array-system bidrar til å gjøre det 
ganske unikt om man ser på sammenlign-
bare produkter, og bidrar til å gjøre det til et 
svært fleksibelt system i felten. 

- En fordel jeg ser, særlig for utleiefir-
maer, er softwaren dB technolgies bruker. 
Man kan kjøpe inn et system på, la oss si 20 
kasser, men splittet dette opp i to eller tre 
mindre systemer, alt etter behov, og på den 
måten få bruk for anlegget til både store og 
små arrangementer og events. At systemet 
er designet for med dette i tankene er en stor 
fordel, som gjøre det attraktivt for mange 
brukere, legger Johnson til. Han legger også 
til at han har latt seg imponere over syste-
mets kastelinje og dekningsgrad, som bidrar 
til å gjøre at ViO hører til blant det ypperste 
inne lyd. 

Selv om Johnson er betalt for å skryte av 
dB Technologies gjør han det med ydmyk-
het, og legger til at han personlig mener at 
det er vanskelig å høre nevneverdig forskjell 
på de beste systemene i øverste prisklasse. 

- Noen vil sikkert arrestere meg på dette, 
men de fleste av de store produsentene leve-
rer lyd det er vanskelig å å høre nevneverdig 
forskjell på. Da må man helt ned på detalj-
nivå, melder Johnson. Han legger forsiktig 
til at L’acoustics muligens er den eneste 
produsenten som har helt særegen lyd, men 
om det er en fordel eller ulempe vil han ikke 
svare på. 

- Det er et helt unikt lydbilde, som er lett 
å kjenne igjen. Om det er det man er ute et-
ter er jo det bra, men om man som lydmann 
skal jobbe med flere forskjellige anlegg, er 
det kanskje en fordel at det ikke skiller så 
mye på de forskjellige. Johnson legger til 
at lydoppfattelsen også avhenger av mange 
faktorer, blant annet fysiske. Det kan være 
at et system låter bedre inne, mens et annet 
overgår det samme utendørs. 

- Til syvende og sist handler det om at pu-
blikum får best mulig opplevelse. Det er de 
som betaler for at vi kan ha god lyd i landet.

Lydteknikere er vanedyr
Lydutstyr er verktøy for lydteknikeren, og 

det er lett å få preferanser. 
- Da jeg selv jobbet med lyd var det enkelt 

å tenke at noe var dritt, men det handlet 

egentlig om hva jeg var vant til å jobbe med, 
forteller Johnson. Det handler ikke bare om 
stahet og inngrodde vaner, men at det rett 
og slett er praktisk å bli flinkest mulig på et 
system. Særlig der et system skal settes opp 
og pakkes ned for en enkelt konsert, eller fes-
tival er det lite tid til å lære noe nytt, og man 
foretrekker rent instinktivt det man kjenner. 

- Det handler om at ting skal opp og fun-
gere umiddelbart. Johnson legger til at selv 
om noen vil oppleve dB Technologies som 
nytt og ukjent, er det intuitiv og enkelt å be-
nytte, og gjør han jobben sin rett vil vi kan-
skje se at ViO-systemet blir mer og mer van-
lig på norske scener og festivaler. 

- Det er ingen grunn til at man ikke skal 
bruke ViO, men jeg kjenner jo mentalite-
ten til de som nå er våre kunder, siden jeg 
en gang var som de. Det viktigste, når du 
skal selge noe troverdig, er at man tror på 
produktet selv. Hadde jeg ikke gjort det, 

ville jeg aldri tatt jobben, sier Johnson av-
slutningsvis.

Nytt liv i samme gamle verden
For de som har gått fra å jobbe aktivt i fel-

ten, enten det er som lydmann eller annen 
utøver, så er overgangen til fast ansettelse 
ganske omveltende. 

- Jeg er veldig glad for å kunne fortsette 
i samme bransje, selv om jeg har gått til en 
jobb som er litt mer A4 enn livet bak mikse-
pulten, sier Johnson med et smil. Sommeren 
er vanligvis hans høysesong, og det er nes-
ten så han er takknemlig for å kunne få jobbe 
også denne sommeren, så han ikke blir for 
rastløs og påfører familien sjokk ved at han 
er tilgjengelig i årets lyseste periode. 

- Heldigvis har jeg ikke opparbeidet meg 
feriepenger som frilanser, så jeg har egentlig 
ikke råd til å ta ferie i år, men det skal bli fint, 
men noe uvant, å ta det rolig med familien på 
hytta i sommer.

Slik ser oppsettet for dB Technologies ut.
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At NTNU skaper norsk innovasjon som holder høy internasjonal klasse er 
Wiralcam et levende bevis på. Litt spesielt er det også at det hele startet 
med et ønske om litt bedre bilder fra et bryllup. Som med mange andre 
gode idéer, ble denne plukket opp av flere medstudenter, og i dag er Wiral 
LITE eneste kabelkamera-system i sitt segment.

NORSK SUKSESS PÅ EN SNOR

REPORTASJE   WIRALCAM

Grunnidéen er selvfølgelig ikke unik. 
Kamera på kabel har vært å brukt i mange 
år, men dette har vært forbeholdt store, 
dyre produksjoner gjerne på idrettsar-
rangementer, og helt uten rekkevidde for 
småskala, profesjonelle innholdsprodu-
senter, eller ivrige amatører. Eivind Lae 
forteller at Wiral LITE selger godt blant 
både de som lager lager sportsvideoer, men 
at omtrent halvparten av brukerne benytter 
den til andre typer produksjoner. 
 - Utgangspunktet for idéen til 
dette produktet kom fra en av gründerne 
som ville gjøre noe litt ekstra ut av sin egen 
bryllupsvideo, forteller han. Det ble starten 

på dette selskapet som i dag har solgt sin 
vaierløsning til hele verden. Den første 
løsningen var ganske provisorisk, men etter 
hvert utviklet de testversjoner som ble mer 
og mer lik det endelige produktet.
 - Motoren vi benytter er børsteløs, 
og det er nok det som gjør det til et ganske 
unikt produkt. Med børsteløs motor kan 
må få til helt jevne bevegelser, uansett 
hastighet, forklarer Lae videres. Vi fikk 
også teste Wiral LITE ganske raskt, og det 
er ingenting å utsette på farten. Vognene 
har tre moduser som styres fra en fjernkon-
troll, Normal, sportsmodus og time-lapse. 
Mens normalmodusen har en fart på 2,5 

km/t (0,7 m/s) har sportsmoduset en 
toppfart på 32 km/t (9 m/s), og ved egen 
erfaring virker det mer enn nok.

Teknologi gjør historiene bedre
Selv om dette er kan virke som et typisk 
actionkamera-produkt, er det likevel mer 
enn det. Med en maksvekt på 1,5 kilo kan 
man faktisk feste på et en anstendig DSLR-
kamera, uten for stor optikk og på den 
måten få veldig gode bilder av høy kvalitet. 
Å få til følgefokus med denne løsning vil 
nok være noe utfordrende, men i situasjo-
ner der man kan bruke liten blenderåpning 
vil det ikke være noe problem. Den store 
fordelen er jo at man kan får til bilder som 
ellers ikke ville være mulig. 

Eksempler vi har sett er kameraføring 
igjennom en bil, et åpen vindue i et hus og 
liknende. I de tilfellene det spiller noen 
rolle må man planlegge litt for å sørge for at 
vaieren ikke kommer med i bildet, og det 
vil jo gjelde de fleste tilfeller, i sær fiksjon. 
Dette er likevel en utfordring fotografer 
må ta høyde for og når dolly, eller andre 
skinneløsninger ikke kan gjøre jobben, 
kan Wiral LITE være akkurat det som skal 
til. Og med en teknologisk utvikling som 
gjør denne typen verktøy tilgjengelig for 
lavbudsjett-produksjoner, åpnes dørene 
for stadig bedre film, både blant de som 

Tekst & foto: Anders Olsen

Eivind Lae er en av folkene fra Wiral LITE
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har har film som hobby, men også hos 
de som jobber med film i mindre skala, 
for eksempel som innholdsprodusent i 
en bedrift, eller frilansere med små og 
mellomstore bedrifter som kunder. Det vil 
bli interessant å se i fremtiden hva denne 
typen produkter vil gjøre med kvaliteten 
på den stadig økende mengden videoer i 
sosiale medier. Til nå har bedrifter som 
ønsker å markedsføre seg digitalt vært nødt 
til enten å bruke mye penger, eller også gå 
på akkord med kvaliteten på videoer. Men 
stadig bedre kameraer, og løsninger som 
dette vil helt sikkert gjøre at man merker 
en forskjell på hva som kan lages i tiden fre-
mover. Hensikten med teknologi er, etter 
vår mening, å gjøre historiene som fortelles 
mest mulig levende og troverdig. I så måte 
scorer Wiral LITE høyt. Det er opp til 
kreative hoder å bruke teknologien riktig, 
men uten tekniske løsninger kommer men 
ingen vei med en god filmidé alene.

Ikke et alternativ til droner
Wiral LITE har blitt sammenliknet med 
droner, men Lae understreker at det ikke er 
slik de tenker om produktet selv. 
 - Droner kan gjøre helt andre 
ting, og har en større rekkevidde, men 
de har også flere begrensninger. Det er 
i disse situasjonen at Wiral LITE kan 
være en bedre løsning, forklarer han. Det 
trekkes frem filming blant trær, gjennom 
små åpninger eller i områder der det er 

forbudt å fly med droner. Og det kan 
virke som om droneflyvning vil få stadig 
større begrænsninger i fremtiden, slik vi 
ser enkelte steder i utlandet. En annen 
fordel er at profesjonelle droneoperatører 
avkreves lisens, og må ha jevnlig dialog 
med luftfartsmyndighetene, hvilket ikke 
er tilfelle om man ønsker å ha kamera på 
vaier.

Folkefinansiering i forrykende fart
Wiralcam startet opp med en kickstarter-
kampanje, som må sies å ha vært utrolig 
vellykket. Etter bare fem minutter hadde 

de nådd sitt finansieringsmål, og de som 
bidro kunne få den sitt eksemplar for bare 
$ 249,-, noe som er $ 100 billigere enn hva 
utsalgsprisen er på i dag. 
 - Kickstarter er en veldig god 
måte, ikke bare å finansiere satsingen, 
men også for å teste interessen i markedet, 
forteller Lae. De har lagt ned mye arbeid 
i å lage en vellykket kampanje, som altså 
skulle vise seg å gi uttelling umiddelbart. 
Det var likevel knyttet mest spenning til 
hvordan produktet ble mottatt hos de første 
brukerne som bidro til kampanjen. 
 - Det har vært mindre enn 1 % 
retur på den første utsendingen av Wiral 
LITE, og det kan vi nok i stor grad takke 
produsenten i Kina for. De har forstått hva 
vi vil ha, og levert den kvaliteten vi og våre 
kunder forventer. Både produksjon og 
logistikk foregår i Kina. Der er altså derfra 
Wiral LITE sendes ut, direkte til kundene. 
 - Denne løsningen er ikke bare 
den mest fornuftige, økonomisk, men vi 
føler oss trygge på at vår samarbeidspartner 
i Kina leverer godt på alle plan, både 
i forhold til kvalitet og leveringstid, 
forklarer Lae, som likevel legger til at de 
jobber med et mål om at de skal ha maks 3 
dagers leveringstid uansett hvor i verden 
produktet skal. Dit har de ikke kommet. 
Enda, men det vil skje skal vi tro de.

Gode skussmål i markedet
Vi har undersøkt internett for å 
finne ut hvordan mottakelsen har vært, og 
Wiralcam har all grunn til å være stolte av 
det de har oppnådd. En bruker, som også 
var med å støtte kickstarterkampanjen, har 
bare lovord å komme med om den fysiske 
kvaliteten på WiralLITE. Han trekker frem 

Slik ser løsningen fra fra Wiral LITE ut 

Teamet bak utviklingen av Wiral LITE 
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at det kan være litt risikofyllt å støtte en 
kickstarterkampanje, at noen produkter 
aldri ser dagens lys, mens andre alt for 
ofte bærer preg av å være en betaversjon, 
når den når ut til forbrukerne. Det mener 
motbevises av nordmennene, og det eneste 
han egentlig trekker frem som negativt 
er en antydning til pendelbevegelse i 
timelapse-modus, men ikke mer enn at han 
kunne leve med den. Norske ”Dinside” har 
også gjort en grundig test, der de totalt sett 
er fornøyd. 

Batteriløsningen er ikke optimal, noe 
Lae også innrømmer. Ledningen som 
må kobles til enheten medfører en viss 
risiko for ledningsbrudd, og er heller ikke 
helt enkel å få på plass. Batteritiden er det 
derimot ikke noe å si på, og de trekker frem 
at Wiral LITE holdt lengre enn kameraene 
de benyttet i testen. Ellers er prisen kanskje 
i overkant høy, om man står med valget 
mellom WiralLITE og DJI OSMO (ca. 
3.500,- vs. ca. 1.500,-). Med tanke på at 
dette er er et produkt i ”nice-to--have”-
kategorien er det mulig å være enig med 
dette, særlig siden det har begrensninger i 
forhold til kameratype. Likevel, det finnes 

ikke gode alternativer i samme segment, og 
for profesjonelle brukere er det ikke mange 
jobbene som skal til for å forsvare denne 
investeringen om man har kunder som har 
behov for typen bilder man kan få..

Et selskap for fremtiden
En god idé og et godt produkt vil ikke 
nødvendigvis være noe som man kan 
leve av resten av livet. Konkurrerende 
produkter kan dukke opp, og det er viktig å 
kunne tenke på nåtid og fremtid samtidig. 
Uten at det er noe konkret de vil avsløre, 
så forteller Lae at det hele tiden har vært 
en plan om å produsere flere produkter for 
filmproduksjon. 
 - Vi satte oss tidlig som mål om 
ikke være et selskap med bare et produkt. 
Derfor er vi allerede i gang med å utvikle 
andre produkter som passer vår profil. De 
to første årene siden oppstarten i 2017 har 
gått veldig fort, kan han fortelle, og de har 
utviklet seg til å bli en solid bedrift, med 
over 10 ansatte. Dette har vært med tanke 
på å stå sterkt ved fremtidige produktlan-
seringer. Det Wiralcam representerer er 
fremtiden for Norge, i en tid der vi snakker 
om at vi må finne annet å leve av når oljen 

tar slutt. NTNU har produsert gode hoder 
som viser at norskutviklet teknologi kan få 
fotfeste på et internasjonalt marked, og er 
forhåpentligvis et eksempel til inspirasjon 
for mange andre som går med en god idé og 
et ønske om å bidra til bedre filmproduks-
jon for flere i fremtiden.
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KSL fra d & b-lydteknologi ble lansert på begynnelsen av året. Nå gjør line array-
systemet sin installasjonsdebut i Europa der UKK i Uppsala er første mann ut.
- Når noen spør hva vi har hengt opp i Storsalen, er det utrolig hyggelig å kunne si 
at vi har KSL, sier selskapets tekniske sjef Hans "Surte" Norin.

Først i Europa med fast installerat KSL

Uppsala Concert & Congress er i sitt 
tolvte år og har siden innvielsen hatt en 
rekke konserter, konferanser og kongres-
ser. UKKs tekniske sjef, Hans "Surte" No-
rin, er den som bærer ansvaret for sitt arki-
tektoniske uttrykk med de besøkende inne 

og formidler en audiovisuell opplevelse av 
samme verdighet.

- Vi har en klar filosofi her for å ta ledelsen, 
og det betyr at det er ekstremt viktig for oss 
å være i forkant innen alle typer teknologi, 
sier Hans da vi satte oss ned i restauranten i 

UKKs inngangsgulv.
Ideen med UKK er å være en scene for 

musikere, og et forum for arrangementer, 
konferanser og banketter. Dette gjør det ig-
jen mulig å jobbe på tvers av både sjangre 
og på tversolika format. Lördagen den 28 

Den store hallen på UKK i Uppsala ligger i sjette etasje i bygningen og er fordelt på øvre og nedre parkett, balkong og separate hytter. Etter å ha d & b 
audiotechniks Q-serie suspendert på scenen, er det nå KSL-systemet fra samme produsent som de 1.140 menneskene spisset ørene til.

Tekst: Patrik Blomqvist

Foto: Patrik Blomqvist & Patrik Lindell

LYDINSTALLASJON – UPPSALA KONSERT & KONGRESSREPORTASJE
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September, for eksempel, begynner dagen 
med et dansekompani i sal B, deretter et 
10-årsjubileum i restauranten / hall D, for 
til slutt å avrunde med Jesus Christ Super-
star i den store salen. I følge Surte er det et 
bredt bruksområde, og det er viktig å følge 
med på den tekniske utviklingen for å tilby 
et utstyrssortiment med samme spennvid-
de.

- De siste årene har vi investert stort i pro-
jektorer og mobillys, sier Hans. Og nå var 
det lydens tur i orden.

I noen måneder har linjesystemet KSL 
fra d & b-lydteknologi hengt i bygningens 
store hall. Den første faste installasjonen i 
Europa, nærmere bestemt.

Har skapt seg et særpreg
For tolv år siden ble åpningsbandet kuttet 
til UKK, og i forbindelse med det var det 
daværende lydanlegget også klart. Det ble 
da d & b-lydteknologi i form av høyttalere 
Q1 og Q7, J-sub-basser, scenemonitorer av 
modellen M4 og forsterkere med navnet 
D12. Selv da det nye lydsporet skulle instal-
leres, falt valget på den tyske produsenten.
- Siden jeg reiser mye, har jeg hatt privile-
giet å komme i kontakt med mye utstyr og 
på denne måten har hatt et øye med ut-
viklingen.
Men at det bare ble KSL falt helt naturlig, 
sier "Surte" og forklarer.
- Jeg tror en av grunnene til suksessen deres 
er at de har løst så mange ting rent med tan-
ke på høyttaler og design, som igjen fører til 
at det blir behandlet DSP på en annen måte.
Og ved å starte i den enden, har du skapt en 
egenart i markedet, mener Hans.
- Jeg tror mange investerer i DSP fra begyn-
nelsen og ikke tenker så mye på selve snek-
kerverket. Du fikser det med filtrene etter-
på i stedet. Og det er ikke tilfelle her [med 
KSL], tenker Hans og antyder at vi nå bør 
ta en tur  til Storhallen.

Samme kvalitet som en studiomonitor
Den store hallen på UKK ligger i sjette 

etasje i bygningen og er fordelt på øvre og 
nedre parkett, balkong og separate hytter. 
Og det gikk ikke lang tid før "Surte" tok opp 
FoH-kontrollplassen, inkludert et Avid S6-
bord, for å bla gjennom spillelisten. Det blir 
John Mayers hit Slow Dancing in a Burning 
Room, samt noen klassikere fra forskjellige 
tidsepoker i musikkhistorien.

- Den første natten vi satt her og bare spil-
te musikk, og da ble det bare morsommere 
og morsommere, sier Hans og fortsetter.

- Vanligvis må du se langt etter de 

innspillingene som høres bra ut. Men her 
oppdaget vi at vi kan spille inn hvilket som 
helst opptak, og så spiller systemet det - og 
det høres dritt ut. Og riktig i den forstand 
at det sannsynligvis var slik det skulle høres 
fra begynnelsen.
Hvordan vil du beskrive KSL?
– Det du kan si om KSL er at den er ekstremt 
nøytral og at den kan sammenlignes med 
en stor og god studiomonitor. Det er ikke 

tendensiøst på noen måte, og det kan ikke 
sies at det for eksempel har et "ryddig og 
varmt mellomregister" som kan prege an-
dre systemer. Det høres bare veldig bra ut, 
og det er musikk i hele rommet, sier Surte.
Hvordan opplever du at systemet slår ly-
den bakover på scenen?
– Effekten den har er så sykt korrekt. Det 
er ingen steder hvor lyden fester seg. Ek-
sempler på reaksjoner vi harfått etter 

Fra den nedre parketten, med det komplette KSL-linjearrayet foran oss. I første etasje er det underbaser, 
alt fra den tyske produsenten d & b-lydteknologi.

Jeg tror en av grunnene til suksessen deres er at de har løst så mange 
ting med tanke på høyttaler og design, som igjen gjør det mulig å 

håndtere DSP på en annen måte.

Hans "Surte" Norin, selskapets tekniske sjef og lydguru, oppfatter KSLs karakter som 
ekstremt nøytral og ligner systemet på en "jævla stor og god studiomonitor".
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konsertene der du ikke opplever noen be-
kymring i det hele tatt, det er "det er bare 
å gasse på", som noen sier. Fordi ingenting 
skjer med mikrofonene på scenen, fordi det 
en sone av PA ikke fungerer.

Hvordan påvirker dette ditt yrke?

– Jeg har vært med i nesten 40 år. Og de 
første årene var det alltid en kamp på noen 
måte. For eksempel når vi jobbet med Ro-
bert Wells Rhapsody i Rock og det ville 
plassere i et orkester på 48 kanaler. PA lek-
ket i alle retninger, og det var en stor kil. 
De måtte balansere på grensen til rund-
kjøringen for å få strengene til å fungere. 
Det er bare en utfordring, og ikke morsomt 
overalt. Dette er en helt ny ting for oss og gir 
mye større muligheter for det kunstneriske. 
Og har du også en grusom gjeng oppe på 
scenen blir du litt bortskjemt, innrømmer 

Surte og ler.

Ildprøven Bowie i Berlin 
Den 5. oktober finner et av høstens store 
høydepunkter sted på UKK i Uppsala, iføl-
ge "Surte". Da er tiden inne for at dirigenten 
og musikkarrangøren Hans Ek tolker David 

Bowies Berlin-trilogi sammen med soliste-
ne Jennie Abrahamsson, Moto Boy, Jonat-
han Johansson og Västerås Sinfonietta.
- Jeg er veldig nysgjerrig på hva dette syste-
met kan gi i orkestersammenheng. For når 
det gjelder forbedrede produksjoner, er det 
et arbeidsmiljøspørsmål på en helt annen 
måte. Spesielt når du har en PA som ikke 
spiller inn på scenen, men som bare spiller 
for publikum.
"Surte" sier at den eneste bekymringen han 
hadde for dette systemet, var hvordan det 
ville fungere når du blandet forsterkede 

elementer med akustisk ditto. Men under 
hyllestkonserten til Glenn Miller 28. april i 
år, var det fortsatt urolig, sier han.
"De forsterket bare vokal og hvilken som 
helst solist, og den forsterkede lyden ble 
blandet med det akustiske på en utrolig fin 
måte," sier Hans, som satt der og gned hjer-
neknollene over det han var vitne til.
- Jeg kunne ikke forstå hvordan det gikk. 
Her burde du hatt problemer, men det fikk 
du ikke, ler Hans. Jeg tror dette er noe som 
er veldig nær fremtiden og vil leve i mange 
år fremover. 

Hva betyr det for UKK å være 
den første i Europa med en per-
manent installert KSL?
– Det betyr mye, og er en del av filosofien 
vår.  En ting vil jeg si til slutt. For når noen 
spør hva vi har hengt opp i Storsalen, er det 
utrolig fint å kunne si at vi har KSL. n

Jeg har vært med i nesten 40 år. Og de første årene
var det alltid en kamp å få det til.

Uppsala Konsert & Kongress stiger åtte etasjer høyt på Vaksala-torget i sentrum av Uppsala. Bygningen ble tegnet av arkitekten Henning Larsen Tegnestue i København 
og var den vinnende oppføringen i arkitektkonkurransen som ble kunngjort og utgitt sommeren 2002. Ansvarlig arkitekt Johnny Svendborg sier følgende om Uppsala 
Concert & Congress: “Det er en spaltet crystal monolit i harmoni med Vaksala torget , universitetsbiblioteket og slottet. "
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Steinar Søreide er CTO hos Mjoll, og 
kommer fra 18 år i Vizrt, også det et fremo-
verlent teknologiselskap fra vestlandsbyen. 
Han er en av grunnleggerne i Mjoll, og 
målet var å skape et verktøy for journa-
lister og innholdsprodusenter, som både 
forenklet og forminsket arbeidsprosessen, 
samtidig som det tok i bruk eksisterende 
teknologi. 
 - Mjoll er ikke et AI-selskap, men 
vi gjør det mulig å benytte flere forskjellige 
typer teknologi i samarbeid med Mimir. 
Forklarer Søreide. Mimir er altså først og 
fremst et arbedisflytedeskap der brukerne 
kan velge hvilke tredjepartsporgramvare 
som skal benyttes for å løse deres oppgaver. 
Det har en videolagringsløsning som kjører 
på amazon gir journalister og redigerere 
tilgang på kognitive tjenester som gjør at 
man kan analysere, sortere og lagre video 
effektivt.

En rekke forskjellige tjenester og 
bruksområder
Automatisk transkribering av tale i film er 
hett tema. Nytt det siste året er at skandina-
visk begynner å bli godt nok til at det kan 
brukes. Det er fortsatt litt delte meninger 
om hva som ligger i begrepet ”godt nok”, 
men det er utvilsomt at teknolgien fungere, 
og at den har bruksfunksjoner. Blant disse 
er automatisk språkanalyse som bruker 
den transkriberte teksten til å kategorisere 
teksten, og klassifisere den som sport, ny-
het, underholdning, politikk og videre. En 
annen form for analyse får de i samarbeide 
med det finske selskapet Valossa som har 
laget en programvare for sportsanalyse. 
Ved å kjøre innhold gjennom deres system 
kan man få ut tidskode på høydepunkter 
som scoringer, gule kort, frispark og 
liknende. 

At Bergen er Norges teknologihovedstad for AV-bransjen kan det være lite tvil om. Flere selskaper har blitt svært 
anerkjent internasjonalt, og et av de nyeste tilskuddet er Mjoll, med deres programvare Mimir. Kort fortalt er 
det skybasert lagring, logging, autotranskribering, ansikts- og objektgjenkjenning, oversettelse med mer. De er 
kanskje ikke først ute med denne teknologien, men brukerne vi har snakket med skryter av hvor fleksibelt det er. 
Fra lansering våren 2019 har Mjoll knyttet til seg stadig flere kunder, og det har vært fokus på dialog med kundene 
for å få oversikt over hva som er viktig og hvilke funksjoner de vil benytte.

Tekst & foto: Anders Olsen

MJOLLINTERVJU

Med Mjoll inn i framtiden

Steinar Søreide fra  Mjoll
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 - Denne typen spesifikk analyse 
er ekstra spennende, og etterhvert som 
teknologien utvikler seg vil vi se mer og 
mer av dette, forteller Søreide. Han legger 
til at det allerede finnes mye statistikk fra 
sport tilgjengelig som er logget manuelt, 
men det kan også integreres i systemet. 
 - Hovedmålet er å gjøre innhold 
søkbart og forenkle bruken av det i 
forbindelse med redigering, og legge til 
rette for at kunden får brukt innholdet på 
den måten som er mest hensiktsmessig.

Ansiktsgjenkjenning og kunstig intelligens
De fleste som jobber med med kunstig 
intelligens og maskinlæring har sin egen 
teknologi. Det Mjoll gjør med Mimir er å 
implementer tjenester fra de store leve-
randører av tjenester, slik at brukerne av 
Mimir kan bytte tredjepartsleverandører av 
tjenester, samtidig som de beholder Mimirs 
funksjonalitet på alle områder. Det gjør det 
enkelt å endre om man er misfornøyd med 
en funksjon, eller finner en leverandør som 
leverer samme tjeneste til lavere pris. 
 - De store selskapene som Google, 
Microsoft, IBM og flere ligger allerede 
langt foran, og har mye mer ressurser for 
utvikling og oppgradering av sine tjenester. 
Derfor er det mest hensiktsmessig å benytte 
disse, så kunde får best brukeropplevelse 
med Mimir, forklarer Søreide. Han legger 
til at man kan benytte forskjellige tjenester 
på forskjellige språk også, så man kan sette 

sammen den løsningen som er best helt 
ned til detaljnivå. Mimir håndterer også 
alt av prising og betaling, så fakturaen 
reflekter hvilke tredjepartsleverandører 
man har valgt, og alt er tilgjengelig 
gjennom en intuitiv web-frontend. Det 
finnes også plug-ins for de fleste anerkjente 
redigeringssystemer, slik at Mimir er mest 
mulig kompatibelt med det som brukes i 
markedet.

Mengder av metadata
En ting som Mimir bidrar til er en mengde 
metadata, som kan brukes på flere forskjel-
lige måter. En hovedfordel er likevel søk, 
ente i ferskt innhold eller i arkiv. Sammen 
med tidsinformasjon om alt innhold, kan 
man gjøre veldig spisse søk. En ting man 
kan gjøre er å kombinere ansiktsgjenkjen-
ning og transkribert tekst kan man søke 
opp en gitt person, f.eks. Hillary Clinton, 
som snakker om et spesifikt tema, f.eks. 
Donald Trump. Avhengig av hvor mye 
innhold som er lastet opp vil jo dette kunne 
gi mange søk, men det er likevel så spesifikt 
at det er allerede mye enklere å finne 
akkurat det man letere etter, fremfor å se 
igjennom en hel mengde med video for å 
finne akkurat det man er ute etter.

 Legger man til flere søkeralternativer, som 
tidskoder, går dete likevel veldig raskt. 
Man kan også søke spesifikt på klipp der 
to personer er i bildet samtidig. Det blir 

nesten som google for ditt eget innlastede 
innhold.

Det er ikke først og fremst en arkivløsning 
som konkurrerer med eksisterende 
MAM-løsninger (Media Asset Manager), 
rett og slett for at det krever mye for 
etablerte bedrifter å skifte system for dette, 
og er en lang prosess. Men rent teknisk kan 
man gjør det. Mimir er først og fremst et 
system for behandling av nytt innhold, og 
betalingsløsningen er brukerbasert. Man 
betaler for antall tilganger på månedlig 
basis.

Logging av råmateriale
I dag bruker folk mye tid og penger på å 
logge materiale fra opptak manuelt. Dette 
er tidkrevende arbeid, som binder opp 
ansatte som må gjøre det manuelt. 
 - Et lengre intervju vil kanskje 
koste 20.000 til 30.000 å få logget og trans-
kribert hos en ekstern leverandør, bruker 
man Mimir kan det gjøres for en hundredel 
av prisen. Søreide fortsetter med å påpeke 
at dette gjøres automatisk med tilsvarende 
kvalitet, der han tar høyde for at manuell 
transkribering er hastverksarbeid, der 
feilstavelser og liknende forekommer hyp-
pig. Mimir gir deg tilsvarende god oversikt 
over innhold, og er i tillegg søkbart, slik 
at du kan søke på ord og setninger og få 
klippet ferdig til publisering umiddelbart. 
Manuelt er dette en operasjon som kan ta 

Løsningen bruker ansiktsgjenkjenning og kunstig intelligens for å gjenkjenne bilder.
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litt tid, og litt til.

Korrigering av transkribert tekst handler 
egentlig om å lære systemet å kjenne igjen 
ord. Dette er ikke så avansert, og se i de 
fleste skriveprogrammer, men det er også et 
felt Mjoll har fokus på, at brukerne skal ha 
mulighet til å lære opp systemet til å forstå 
språket som brukes. 
 - Å legge til et nytt ord i en 
ordliste er ikke veldig komplisert, men i 
Norge har vi mye forskjellige dialekter og 
for programvaren er det litt utfordrende å 
forstå de akustiske  forskjellene i ordene 
det hører. Søreide legger til at det ikke 
utelukkende handler om dialekter, men 
at språket er i forandring, det dukker opp 
nye ord stadig. Dessuten er egennavn en 
utfordring, og det er noen de jobber aktivt 
med slik at de blir bedre og bedre hele 
tiden. De største utfordringene per i dag 
er støy i bakgrunn av intervjuer. I tillegg 
skjer det ofte at folk snakker i munnen på 
hverandre, og det er ikke like enkelt for 
systemet å håndtere. 
 - Når det er klar tale, og få 
forstyrrelser er kvaliteten på transkribe-
ringen veldig god, får vi forklart av Søreide. 
Systemet gir en score tilbake når transkri-
beringen er ferdig. Ved lav score må man 
manuelt gå inn og sjekke hva som har blitt 
sagt, og rette på det i teksten, men s ved høy 

score så er stort sett teksten så god den kan 
bli, og søkbare for brukerne i ettertid. 
 - Lav score er ikke nødvendigvis 
negativt, for det er da vi kan lære program-
varen hvor de skal  legge ekstra fokus, og bli 
enda bedre i fremtiden.

Når ting først er transkribert er det mulig 
å gjøre oversetting. Så innhold fra utlandet 
kan transkriberes og oversettes, slik at det 
er søkbart, og ikke minst forståelig, for 
nordmenn. 
 - Med oversetting mister man 
noe av timingen, men som journalist vil 
man kunne søke etter et tema og finne det 
relevante klippet. Vi gjør en interpolering 
som gjør det omtrent nøyaktig, og det er 
lett å snevre ned klippet man vil bruke, før 
man sender det til en oversetter som sørger 
for at det blir helt riktig. Da sparer man 
penger, siden man kan slippe å sende 30 
minutter, men i stedet sende bare 2 minut-
ter for oversettelse, siden man vet omtrent 
hvilken del av klippet man vil bruke. 
 - Vi genererer samtidig en 
subtitle, men den er ikke god nok til å 
brukes på TV. foreløpig. Det ligge ri den 
nære fremtiden vil jeg tro, sier Søreide. 

Han legger til at det gjelder først og fremst 
i Norge. Kunder i engelsktalende land 
benytter muligheten til auto-teksting, 

men det handler mye om at teknologien 
har kommet lengre for de internasjonale 
språkene. For sikkerhets skyld er det vanlig 
å legge en disclaimer i starten som sier at 
klippet er oversatt maskinelt. 

Arkiv i fremtiden
For overføring av eksisterende arkiv er det 
først og fremst et kostnadsspørsmål. Det 
koster et par dollar per time med materiale 
å transkribere, og har man et veldig stort 
arkiv er det fornuftig å se an når det er 
hensiktsmessig å gjøre endringen, og 
kanskje vente til kvaliteten er så bra man 
ønsker at den skal være for sitt arkiv. For 
store mediebedrifter med arkivinnhold 
langt tilbake i tid kan det hende at 
det er lurt å starte med det nyeste, og 
gradvis overføre eksisterende innhold til ny 
plattform etterhvert som teknologien blir 
bedre og kostnadene synker. 

 - Vi diskuterer disse løsningene 
med kunder som har MAM-systemer 
allerede og tilpasser oss hvordan de ønsker 
å gjøre gammelt arkivmateriale tilgjenge-
lig, forklarer Søreide. Selv om Mimir er 
en skytjeneste er det ikke nødvendig at 
arkivet må lastes opp i høy kvalitet. For 
å spare på brukt skykapasitet kan man 
laste opp proxy-versjon av filene, og gi 
kunden samme funksjoner når det gjelder 

Muligheten for å samkjøre løsningen med andre arkivsystemer og MAM-løsninger .
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transkribering, ansiktsgjenkjenning og 
mer. For kunder som har et arkivsystem 
kan Mimir være et tillegg for søk, mens for 
de som ønsker å opprette et MAM-system 
kan de fylle den rolle, selv om det ikke er 
primært det programvaren er laget for.

Back-up i skyen er den sikreste og billigste 
måte å lagre på i dag, i tillegg til overføring 
til redigeringssystemer, som gjør at veien 
fra opptak til publisering blir kort og 
smidig.

Live-overføring og transkribering er fullt 
mulig, no som gjør at en journalist i felten 
kan sende over materiale med sendere fra 
LiveU eller AviWest for eksempel, slik at 
redigererne kan søke, finne og publisere 
akkurat det de trenger ganske umiddelbart. 
Foreløpig er dette en funksjon som tilbys 
de som trenger det, mens hovedfokus for 
Mjoll er å tilby tjenesten til de som laster 
opp manuelt og lar innholdet behandles av 
Mimir automatisk. 
 - Live-funksjonen er etterspurt og 
vi legger til rette for de som trenger det.

Mjoll er ikke helt alene om denne 

løsningen, men det er foreløpig ikke mer 
enn en liten håndfull selskaper som jobber 
med slike løsninger. Det gir dem håp om 
å være tidlig ute i markedet, og forhåpent-
ligvis kunne feste en markedsposisjon som 
gjør at de leverer løsninger for fremtiden.

Det er stort fokus på implementering av 
kunstig intelligens i dag, og det er mange 
selskaper som jobber med det på en eller 
annen måte. Mjoll ser på hvordan de best 
kan gi sine kunder nytte av teknologien, 
som bare kommer til å blir mer og mer 
avansert. 
 - Vår styrke er kjennskap til 
mediebransjen og hvordan arbeidsflytsys-
temene der fungerer, og det at vi kan gjøre 
integrasjoner mellom kunstig intelligens og 
mediebehandlingssystemene som brukes 
i dag. Det er vår nisje og der er det ikke så 
veldig mange andre å konkurrere med.

IMG er storfornøyd kunde
Mjolls uttalte målgruppe er de som jobber 
med film og TV-produksjon, og i økende 
grad gjelder jo dette også tradisjonelle 
trykte medier, som ser behovet for å publi-
sere levende bilder gjennom sine nettaviser. 

Det å gjøre kognitive tjenester tilgjengelig 
for brukere er Mimirs hovedagenda. At de 
også kan bistå med mediehåndtering og 
skylagring er egentlig bare noe de gjør i 
tillegg, blant mange andre i bransjen. Men 
kombinasjonen mener de er sterk, særlig 
siden de legger opp til at brukerne kan 
velge hvilke tjenesteleverandører de vil 
benytte.

IMG Norway er en av kundene til Mjoll, 
og de sier seg strålende fornøyd med 
løsningen. De produserer 3600 timer i året, 
primært for Rikstoto, der de står for hele 
produksjonen fra kamera til kringkasting. 
Trond Larsen i IMG forklarer hvorfor 
de benytter Mimir i produksjon av sine sen-
dinger som går ut til hele verden. Innholdet 
som kommer inn behandles i to regirom. Et 
som går til det norske markedet, og et som 
går ut internasjonalt, med engelskspråklig 
lyd. 
 - Det er produksjon syv dager 
i uka, året rundt. Det eneste unntaket er 
første juledag. Da er det ikke trav eller 
galopp, forklarer Larsen.

Internasjonalt er IMG involvert i 

Trond Larsen fra IMG er en fornøyd bruker av Mjoll sin løsning .
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flere forskjellige sports- og idrettsar-
rangementer, og det kommer mer til Norge 
etterhvert. 
 - Blant annet Bislett Games er en 
produksjon vi er involvert i. Alt innhold 
som blir produsert lagres i IMGs medie-
bank, men det produseres også mye annet 
innhold. Det kan være intervjuer, analyser 
og stemningsrapporter fra de forskjellige 
banene, og dette er materiale som brukes 
litt forskjellig i forbindelse med sendingen. 
Til reportasjer, portretter eller magasinin-
nhold og promotering. 
 - Utfordringer er hvordan dette 
ekstra innholdet skal lagres. Man kan ha 
det lokalt på disker, eller man kan ha det 
i skyen. Lagres det lokalt er det mindre 
tilgjengelig for andre, mens om man laster 
det opp i skyen kan det gi innhold til veldig 
mange flere i systemet.

Det IMG er mest fornøyd med i samarbei-
det med Mjoll er hvordan de er innstilt på 
å høre på hvordan kundene ønsker å bruke 
systemet. 
 - Vi kan bruke systemet til 
akkurat det vi trenger, og er ikke avhengig 
av å også få med en rekke ekstrafunksjoner 
vi strengt tatt ikke trenger. Og kostnaden 
blir tilpasset det vi tar ut av Mimir, og ikke 
mer. Det som er den største fordelen ifølge 
Larsen er hvordan materialet enkelt kan 
sorteres og lagres, etter hva man ønsker å 
bruke, mens det som er overflødig raskt 
kan skrotes. 
 - Da slipper man å lagre timesvis 

med ubrukelig innhold, selv om 
man er forsiktig med å ikke klippe 
vekk for mye.

Man kan sitte der man er, enten hjemme 
eller på en arena, og ha full kontroll over 
det man har produsert. Når alt måles mot 
databasen så slipper IMG å bruke arbeids-
kraft på å tagge innhold og personer, siden 
Mimir gjør den jobben automatisk. 
 - Utover å gi filen et navn legger 
vi ikke til metadata lenger. Det ordner 
programmet selv.  Larsen understreker 
hvor mange arbeidstimer de spares for hver 
uke ved å bruke Mimir.

Selv om transkriberingen ikke er perfekt, 
så er den god nok og mer en det for det 
behovet IMG har. Innholdet er søkbart, og 
arbeidsflyten blir betydelig enklere. 
 - I øyeblikket holder vi på med 
et prosjekt der vi mastrer på svensk, norsk 
og dansk. Det blir en utfordring, men der 
er Mjoll veldig hjelpsomme med å sett opp 
en løsning som gir oss mulighet til å gjøre 
dette slik at vi kan bruke det kommersielt. 
Larsen er veldig fornøyd med at man kan 
kombinere andres teknologi med løsningen 
fra Mjoll. 
 - Det gjør at vi får det produktet 
vi trenger for å kunne levere det produktet 
vi vet våre kunder vil ha. Larsen forklarer 

at de på sikt ønsker en løsning der de 
får en grovklipp fra journalisten, slik at 
redigererne på kontoret bruker minst mulig 
tid på å produsere ferdig innhold, bare ved 
å finjustere det som er oversendt.

Den store fordel for IMG er at de tar vare 
på akkurat det de trenger, i tillegg til litt 
ekstra. Det er bare det som lagres, men 
resten blir slettet. 
 - Det gir en besparelse i forhold 
til lagring som vi merker umiddelbart. Vi 
trenger mindre plass for lagring, og mindre 
plass gir mindre utgifter, forklarer Larsen. 
Det er kanskje en av de største fordelene for 
akkurat IMG.

Mimir er så fleksibelt at de kan få 
innpass i veldig mange forskjellige typer 
produksjonssystemer, og det er nett det 
som er hensikten deres. De er fortsatt i 
startgropen, men at de har en teknologi 
som kommer til å gjøre livet lettere for 
innholdsprodusenter, journalister og 
mediehus i tiden fremover er utvilsomt. 
Det blir spennende og se hvor bra dette kan 
bli.

Trond Larsen fra IMG er en fornøyd bruker av Mjoll sin løsning .

IMG kan fortelle at de har fått tilpasset Mimir til sitt behov.
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alle hadde samme grunnleggende type rør. 
Det var bare å velge kameratype og tape-
maskinstandard, og så kjørte du videre.

I dag er det mange standarder for bilde-
frekvenser, og du kan velge mellom progres-
siv eller sammenflettet skanning. Videre er 
det forskjellige prøvetakingsstandarder. Bør 

du filme RGB 4: 4: 4 eller YCrCb 4: 2: 2, el-
ler til og med YCrCb 4: 2: 0? Hvilken type 
codec er best egnet? Eller skal man velge 
RAW-format og deretter postere behandling 
av fargelist? Skal du velge et moderne stort 
sensorkamera med for eksempel S-logg slik 
at du kan ta 14 blendarsteg og siden krympe 

For tjue år siden var det enkelt å bestem-
me seg for hvordan man teknisk skulle gjøre 
en viss type produksjon til TV. Det analoge 
PAL-systemet var standard og bildefrek-
vensen var 50 Hz, det vil si en bildefrekvens 
på 25 fps fordelt på 50 felt flettet skanning. 
TV-ene var mellom åtte og 28 tommer, og 

For tjue år siden var det enkelt å bestemme seg for hvordan man teknisk skulle gjøre en viss type produksjon til TV. Mats Jungner mener at hele bransjen ville sukket et lettelsens sukk 
hvis, med erfaren produksjon og teknisk personell, en gjennomgang av hva de siste års utvikling virkelig betyr i praksis.

Tekst & foto: Mats Jungner

PRODUKSJONSMETODER, HDR & BILDFREVENS

Vi lever i en medieverden som stiller helt andre krav til produksjonsplanlegging enn for ikke så lenge 

siden. Bildefrekvens er en parameter, men det er mye mer å vurdere. I denne artikkelen vil Mats Jungner 

analysere dette parametere og andre kritiske punkter.

”Et akseptert regelverk 
skulle hjelpe bransjen”
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det til seks blenderåpningstrinn med etter-
behandling? Hvordan skal materialet pu-
bliseres? Bør et distribusjonsselskap kom-
primere materialet ned til noen få megabit 
per sekund? Sist, men ikke minst, hva slags 
skjerm skal den vises på - mobilen, hjemme-
TV eller en 9x16 meter stor skjerm på en 
sportsarena? Hvilke hensyn til skjermtek-
nologi må jeg ta i produksjon? LCD-, LED- 
og OLED-skjermer har alle helt forskjellige 
funksjoner.

Jeg ser etter noen slags retningslinjer som 
hjelper både produksjonsselskaper og kun-
der. Hvordan kan man for eksempel som 
kunde av reklamefilmer bestemme hvilken 
metode som er passende og også økonomisk 
rimelig med all teknisk mumbo-jumbo? Jeg 
tror at hele bransjen ville sukket et lettelsens 
sukk hvis, med erfaren produksjon og tek-
nisk personell, en gjennomgang av hva de 
siste års utvikling virkelig betyr i praksis. 
Da kan du utvikle retningslinjer. Kanskje 
en form for produksjonsmanual? Jeg spiller 
saken videre!

Bildfrekvens
Bildefrekvens er en av flere parametere du må 
vurdere. Vi står også overfor en stor omvelt-
ning i TV-verdenen, da vi allerede har doblet 
oppløsningen både horisontalt og vertikalt 
(UHD *). Og vil snart ha forskjellige varianter 
på implementering av High Dynamic Range 
(HDR) og Wide Color Gamut (WCG) i våre 
TV-systemer. Det er også mange forskjellige 
bildefrekvenser i TV-medier. Bildefrekvensen 
er en viktig parameter som vil bli viktigere i 
nye teknologier.

De bildfrekvenser vi bruker i dag 
Det er viktig å skille mellom flimmerfrek-

vens og bildefrekvens. Flimmerfrekvens 
betyr hvor mange bilder som vises hvert se-
kund. Bildefrekvens betyr i utgangspunktet 
hvor mange ganger bildet endres hvert se-
kund. Årsaken til dette skillet er at en gang 
i tid mottok kjemisk film standard 24 bilder 
per sekund.

Kino-projektoren viste derimot 48 bilder 
i sekundet. Projektoren trakk ut et bilde og 
viste det to ganger ved hjelp av en roterende 
skodde. Kjemisk film er dyrt fordi den inne-
holder sølv og derfor forsøkte man blant an-
net å holde forbruket av råfilm nede. Etter 
tester på 1920- og 1930-tallet ble det bes-
temt å standardisere bildefrekvensen til 24 
Hz. Det var den laveste bildefrekvensen ak-
septabel fra flere perspektiver. For eksempel 
har mennesker en minimum flimmergrense 
å ta i betraktning, som ligger på omtrent 48 

Hz ved et lys fra skjermen på omtrent 50-80 
cd / m² (NIT **). Det var også den laveste 
hastigheten på filmstrøm som kunne aksep-
teres av datidens optiske lydsystem. Cirka 8 
kHz båndbredde ble oppnådd på lyden, som 
var omtrent den beste som AM-radio klarte 
å gjengi på den tiden.

Med denne begrensningen ble det stilt 
store krav til filmfotografer. De måtte lære 
seg å langsomt panorere for at man ikke 
skulle se den jerkinessen som ufeilbarlig 
oppstår med så lav rammetakt. De utnyttet 
også grunt dybdeskarphet - de fulgte perso-
nen som beveget seg i fokus mens uskarp-
heten i bakgrunnen effektivt maskerte ryk-
kene. Lyset på filmskjermen var begrenset 
til maksimalt 50 cd / m², og lyset i salongen 
ble slukket fullstendig. Det gjelder fortsatt i 
dag. Alt for å maskere den lave tidsoppløs-
ningen (bildefrekvens).

De gamle kamerarørene Iconoscope og Image Orthicon hadde den egenskapen at de ble styrt av nettspenningen fra 
glødetråden i kamerarøret som ble matet via nettspenningen. Du låste deretter bildefrekvensen til nettspenningen, 
så var den løst og standarden ble satt.

HVORDAN SKAL DU SOM KUNDE PÅ EN REKLAMEFILM

KUNNE BESTEMME HVILKEN METODE SOM ER EGNET OG OGSÅ ØKONOMISK RIMELIG 

MED ALL TEKNISK MUMBO-JUMBO?

Mats Jungner har jobbet med selskaper som SVT, 
MTV, HD Resources, ChimneyPot, National Archive, UR 
og andre, opp gjennom årene og forelest primært i 
videoteknologi og signalteori. For mer info om Matt 
sin trening, tekniske artikler og utstyr, besøk www.
ellenhill.se.
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Bildefrekvensen i tv
50 Hz i Europa og 60 Hz i USA ble til 

på 1940-tallet. De gamle kamerarørene 
Iconoscope og Image Orthicon hadde den 
egenskapen at de ble forstyrret av nettspen-
ningen fra glødetråden i kamerarøret som 
ble matet via nettspenningen. Du låste de-
retter bildefrekvensen til nettspenningen, 
så var den løst og standarden ble satt. I dag 
er forholdene forskjellige, og det hadde vært 
bedre å ha en verdensstandard på 60 Hz, for 

eksempel.
Videostandarden 24p, det vil si 24 indi-

viduelle bilder per sekund, ble opprettet 
utelukkende for å kunne overføre video til 
kjemisk biofilm der den ville vises på pro-
jektorer som hadde 48 Hz flimmerfrekvens.

For rundt 25 år siden begynte videotek-
nologien å kunne matche filmens da over-
legne oppløsning og overordnede dyna-
mikk med nye moderne CCD-kameraer og 
senere CMOS-kameraer. Det ble plutselig 
mulig å lage elektroniske manipulasjoner og 
dataanimasjoner og deretter overføre dem 
til film. Det sparte tid og penger i produks-
jonen av filmer som Star Wars, som var en 

av de første som fikk fordel av elektroniske 
bildeeffekter. Dermed har 24p ingenting 
med videoproduksjon og videosendinger å 
gjøre, men var en måte å tilpasse video til 
kjemisk kinofilm.

25/30p 
At 25 / 30p er blitt de facto-standarden 

skyldes to ting: For det første blir kamera-
ene mer følsomme (eksponeringstiden er 
dobbelt så lang som ved 50 Hz), og delvis 

sparer du båndbredde. Du sletter bare halv-
parten av mengden informasjon (halverer 
bithastigheten). Det er også kunstneriske 
synspunkter. For eksempel kan bevegelses 
uskarphet bli påvirket negativt, noe som 
gjør resultatet mer "filmatisk".

Nesten alle videokameraer, både forbru-
ker og proff, har nå 25p som menyvalg. Men 
det betyr ikke alltid 25 bilder per sekund 
progressiv opptak, men 25 bilder Progres-
sive Segmented Frame (PsF), dvs. sammen-
flettet video i 1080i der rammer 1 og 2 har 
samme informasjon: 50 bilder flimmerfrek-
vens og 25 bilder rammefrekvens. Som kino 
som er fikset med flensningsteknologi.

De aller fleste videokameraer bortsett fra 

de som er designet for å spille inn Digital 
Cinema Film er designet på denne måten.

Interlace
Interlace var en strålende løsning for å spare 
båndbredde (komprimering 1: 2) og for å 
kompensere for bilderørssøket i fosforla-
get på skjermen på 1950-tallet. I dag virker 
den standarden noe utdatert og gir ikke like 
gode bilderesultater som progressiv skan-
ning.

PsF
PsF var en strålende løsning for å overføre 
biofilm til video på 1900-tallet. Den økte 
hastigheten fra 24 til 25 bilder per sekund 
på filmen og overførte den dermed til sam-
menflettet video med samme informasjon i 
rammene 1 og 2. Filmen ble imidlertid litt 
kortere og stemmene hørtes litt skurrende 
ut på grunn av den optiske lydens høyere le-
sehastighet. Senere ble det oppnådd proses-
sorer med lydsyntesefunksjon, som kunne 
gjenopprette lydfrekvensene til tross for 
filmens litt høyere hastighet.

23,976/29,97/59,94 Hz
For å fullføre historien om bildefrekven-

ser inkluderer jeg også de amerikanske "ava-
rets" 23.976 / 29.97 / 59.94 Hz.

Da fargetelevisjonssystemet NTSC ble 
introdusert i USA i 1953, ble det funnet at 
fargeinformasjonen i videosignalet forstyr-
ret lydmodulasjonen i senderne. Ikke bare 
kunne du se fargen, du kan også høre den 
som en interferensstøy i lyden.

For å avhjelpe det og unngå å modifisere 
alt gammelt svart-hvitt fjernsyn og til og 
med senderutstyr i USA, ble det funnet at 
bildefrekvensen (60 Hz) kunne deles med 
en faktor 1,001. Den kunne håndtere både 
TV-er og sendere uten endring, og som et 
resultat forstyrret ikke de såkalte bærebøl-
gene for fargeinformasjon og lyd. En elegant 
teknisk løsning i 1953 og en perfekt pest i 
dag når du må fortsette med bildefrekven-
sene for å være bakoverkompatible.

Tidskoden i NTSC ble også spesielt in-
teressant med den såkalte Drop Frame. 
Forklaringen på dette kan imidlertid bli 
utsatt til en annen artikkel av plasshensyn.

Hvordan mennesker reagerar på ulike 
bildefrekvenser

Nå begynner vi å nærme oss kjernen i pud-
delen! Menneskets visjonsevne har egen-
skaper som må tas med i filmproduksjonen. 
Våre øyne formidler bildeinformasjonen til 
hjernen på mellom 0,15 og 0,30 sekunder. 

FOR EKSEMPEL HAR MENNESKER EN LAVESTE FLIMMERGRENSE Å TA I BETRAKTNING, SOM LIGGER 

PÅ OMTRENT 48 HZ VED ET LYS FRA SKJERMEN PÅ OMTRENT 50-80 CD / M2 (NIT).

Verdiene som er gitt er omtrentlige (Watkinson). Den kritiske flimmerfrekvensen (Critical Flicker Frequency eller CFF) er 
omtrent 48 Hz i et lys på opptil 100 cd / m², noe som bidro til avgjørelsen om filmstandard en gang i blant..
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Fargesynet vårt skiller seg fra vårt svart-
hvite syn, derav rekkevidden. Fargesynet 
(fotografisk utseende) er litt raskere enn det 
sort / hvitt (scotopic), siden det scotopiske 
utseendet behandles i lengre tid på netthin-
nen. Bildet har en varighet i hjernen på om-
trent 0,1 sekunder før det, så å si, erstattet av 
et nytt bilde. Å ringe kan kalles det (som ikke 
bør forveksles med søket etter netthinne).

Dette fenomenet avhenger av hvor lyst bil-
det er og hvor lyst det er i omgivelsene rundt 
skjermen. Det kan beskrives i en graf over 
menneskelig oppfatning av temporal ram-
mefrekvens kontra kontrastfølsomhet. Figu-
ren ved siden av viser at økt lys på skjermen 
bidrar til økt oppfatning av flimmer.

High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) med sitt 

høyere lysområde vil kreve betydelig høyere 
bildefrekvens. 100 og 120 Hz er foreslått i 
ITU-BT Rec 2020. Wide Color Gamut-
teknologi (WCG) påvirker også inntryk-
ket. Dagens TV-apparater med standard 
Rec. 709 takler omtrent 100 opp til 250 cd 
/ m². Den nye standarden tilbyr muligheten 
til 10.000 cd / m²!

Et triks imidlertid: På grunn av den ikke-
lineære oppfatningen av lys, er det faktisk 
ikke så mye som det ser ut på papiret. Vår 

oppfatning av lys følger en logaritmisk 
kurve. Vi er dermed mye mer følsomme for 
lysendringer i mørkere miljøer og mørkere 
bilder enn i lysere. I tillegg er det ikke noe 
TV-apparat eller skjerm ennå som blir mye 
dårligere enn 500-1000 cd / m² med dagens 
LCD-teknologi. OLED-teknologien har 
i dag en grense på 600–700 cd / m². Men 
OLED-skjermer har derimot betydelig be-
dre egenskaper enn lite lys LCD-skjermer, 
og forskjellen i dynamikk er derfor ikke så 
stor som den ser ut på papiret.

Da ha r v i L ED-skjer mer. Med 

LED-skjermer mener jeg ikke TV-appara-
tene som radiohandelen kaller LED-TV, 
som er en LCD-skjerm med LED-lys bak, 
men de store LED-skjermene som ofte bru-
kes utendørs. De takler mye høyere lys, men 
dessverre har jeg ingen detaljerte data.

En annen faktor å ta i betraktning er at 
jo lysere miljøet der skjermen står, jo mer 
følsomme er vi for flimringen fra skjermen. 
Derfor brukte dataindustrien tidlig minst 
60 Hz, men også 72 Hz (3 x 24 Hz), 85 Hz 
og 100 Hz. Tross alt ville dataskjermene stå 
i lyse kontorlandskap og vise for eksempel 
Word-dokumenter, og derfor måtte de ta en 
høyere bildefrekvens for at brukerne ikke 
skulle bli forstyrret av flimring.

Progressiv skanning var selvfølgelig stan-
dard fra begynnelsen av på dataskjermer og 
grafikkort for å unngå flimring fra interlac-
teknologi

Hvordan de nye standarene påverker 
produksjonsformen

UHD TV, med sin oppløsning på 3840 
x 2160 piksler sammenlignet med 1920 x 
1080p, er faktisk ikke så revolusjonerende for 
vanlig hjemmebruk som man kanskje tror. 
Årsaken er at du må sitte veldig nær skjermen 
for å virkelig se den høyere oppløsningen. Fi-
guren ved siden av viser forholdet.

UHD vil være viktig i produksjonsfasen et-
tersom det er mulig å fotografere store deler av 
UHD og zoome elektronisk og dermed velge 
bildeseksjoner i etterbehandlingen. I sports-
produksjon kan du zoome direkte inn i UHD 
med høyere oppløsning og deretter kringkaste 
i HD som gir nye interessante produksjons-
muligheter.

High Dynamic Range (HDR) teknologi er 
også en stor fordel i sportsproduksjon. Der har 
du sjelden kontroll over lysforholdene i 

I denne illustrasjonen ser vi oppløsning versus visningsavstand.
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utetak. Og der er det for eksempel verdifullt 
å kunne fotografere en fotballkamp når den 
ene halvdelen av banen er i skyggen og den an-
dre i solskinnet. I slike sammenhenger vil det 
være viktig å produsere med høy bildefrekvens 
og ikke bare for sakte filmopptak.

HDR og WCG vil også bety en endring for 
hjemmemottakerne etter hvert, da forskjellen i 
bildekvalitet er veldig stor sammenlignet med 
dagens signalstandard ITU-BT Rec.709.

Forskjeller i monitorteknik
LCD-baserte TV-er og skjermer har re-

lativt lang responstid for lysforandringer. 
Tross alt må lyset være polarisert for å kun-
ne passere de to polarisasjonsfiltrene, og 
dette betyr at LCD-teknologien er veldig 
tilgivende for lave bildefrekvenser - TV-en 
i seg selv skaper en viss uskarphet av beve-
gelse. LCD maskerer derfor rikdommen 
på 24 / 25p i for eksempel en relativt rask 
panorering. Nå er det forskjellige LCD-
teknologier, og noen er betydelig bedre enn 
andre, men problemet er generelt.

OLED er det motsatte. TV-er med 

OLED-teknologi lynraske fordi de har in-
dividuelle lysdioder direkte på skjermen. 
Sony har til og med introdusert en anti-
flimmerfunksjon på sine skjermer, noe som 
bremser skjermens responstid for ikke å bli 
forstyrret av flaskeflimmer på 50 Hz. Men 
OLED skiller seg fortsatt fra LCD-skjermen 
og kan nådeløst avsløre en lav bildefrekvens. 
25p er ofte vanskelig å vise på en OLED-
skjerm uten noe jerkiness og strobeeffekt 
hvis det er rask bevegelse i bildet. Det er 

virkelig noe du må ta i betraktning når du 
planlegger en produksjon. Å fotografere en 
nyhetsleser som sitter stille går bra, men å 
fotografere eller kringkaste for eksempel en 
ishockeykamp i 25p er ikke like morsomt. 
Spesielt ikke hvis du ser det på en TV med 
OLED-skjerm.

Oppsummering
Vi lever i en medieverden som stiller helt an-
dre krav til produksjonsplanlegging nå enn 
for ikke så lenge siden, og vil stille helt nye 
krav i fremtiden når teknologien implemen-
teres. Bildefrekvens er bare en parameter, 

men det er mye mer å vurdere. Dette gjør 
det vanskelig å ta beslutninger for både pro-
duksjonsselskaper og kunder. Selvfølgelig 
handler det om tid og økonomi, så vel som 
kvalitet. Et enkelt og gjennomtenkt regel-
verk vil bidra til å forenkle næringen som 
helhet. n

 Ofte kaller vi UHD 4K, men jeg skiller dem 
fordi UHD er 16: 9 og 4K er 17: 9 og dermed 
et kinoformat og ikke ment for TV.

** Begrepet NIT kommer fra det latinske ut-
trykket Nitere, som betyr glitter / glansete.  
Det ble brukt tidlig i videosammenhenger før 
SI-standarden var satt.

Kilder 
Watkinson: Compression in Video and Audio

Scientific report: Evaluation of Critical Flick-
er-Fusion Frequency Measurement: Methods for 
investigation of Visual Temporal Resolution.

Nesten alle videokameraer, både forbruker- og proversjoner, har nå 25p 
som menyvalg.

I digitaliseringsteknologi kan du velge å fjerne mer eller mindre informasjon om fargegjengivelse for å redusere bithastigheten. I eksemplet 4: 4: 4 tilsvarer de røde, grønne og blå 
prikkene all informasjon fra kameraets RGB-sensor. I eksemplene 4: 2: 2 og så videre tilsvarer de hvite prikkene svart / hvitt informasjon, og de røde og blå tilsvarer fargeforskjellsigna-
lene Cr og Cb. Mennesket kan ikke se forskjellen mellom RGB 4: 4: 4 og YCbCr 4: 2: 2 til tross for at fargeinformasjonen er halvert. Ved gradering er all informasjon (RGB) nødvendig for å 
administrere bildet.
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Krympende budsjetter unngår vi, men krympende mikrofoner kan ha 
sine fordeler. Danske DPA har tidligere satt standard for lydteknologi 
med sine små miniatyrmikrofoner. Nå krymper de seg til nesten 
halvparten av størrelsen og beviser at størrelsen virkelig betyr noe..

Tekst: Johannes Oscarsson

Foto: DPA

TEST MINIATYRMIKROFON & HEADSET

DPA 6060 & 6066

Mindre er mer!

DPA har blitt nær nok et standardvalg for 
mygg - beklager, miniatyrmikrofoner, DPA 
vil at det skal hete - i Sverige i både drama, 
teater, kringkasting og mer, og spesielt 
innen drama og teater, er størrelse viktig. 
Mindre mikrofoner er lettere å skjule, og 
vanskeligere å se når du kutter dem ut gjen-
nom knapphull og lignende. Selv de relativt 
små 4060-årene kan være for store for noen 
applikasjoner og vises på kamera. Inn kom-
mer 6060.

SMÅ, SMÅ DETALJER
Akkurat som i 4000-serien, er det to model-
ler med forskjellig følsomhet; en 6060 og en 
6061 med 10 dB lavere følsomhet og derfor 
10 dB høyere kuttgrense (144 db), for sterke 
lydkilder. Mikrofonen vi har på test er den 
normale modellen 6060.
6060 er for tiden tilgjengelig i svart eller 
beige, der det svarte er helt svart mens beige 
heller har en mørk bronsefarge på selve mik-
rofongrillen. Den faste kabelen er 1,8 meter 
lang og slutter med DPAs egen MicroDot-
kontakt (kan bestilles med en fast kontakt). 
MicroDot-kontakten kan deretter kobles til 
en skjøteledning, XLR-adapter eller adapter 
for å koble til forskjellige trådløse systemer 
og lignende. På DPAs hjemmeside har de 
et praktisk konfigurasjonsverktøy for valg 
av tilbehør, og det ryktes at mer tilbehør 
skal planlegges. For eksempel håper jeg på 
forskjellige farger på sikkerhetsgriller for å 
kunne matche klærne som mikrofonen på-
peker. Mikrofonen er selvfølgelig veldig lett 

DPA 6060
TYP Miniatyrmikrofon

KARAKTERISTIK Kule

KONTAKTER 1x Microdot (kan bestilles med 

annen, fast kontakt)

PRODUSERT: Danmark

VEKT 8 gram, med kabel og kontakt.

DIAMETER 0,34 cm.

KABELLENGDE 1,8 meter

PRIS 5 800 kroner inklusiv moms

DISTRIBUTØR Arva, www.lydsystemer.no

DPA 6066
TYP Hodemikrofon

KARAKTERISTIK Kule

KONTAKTER 1x Microdot (kan bestilles med 

annen, fast kontakt)

PRODUSENT Danmark

VEKT 11 gram, med kabel og kontakt

LENGDE 1,3 meter

PRIS 8 987,5 kroner inklusiv moms

DISTRIBUTØR Arva, www.lydsystemer.no

PLUS 6060/6066
•  Klar, rask og ren lyd

•  Minimal størrelse

•  Betydlig tettere, lydmessig og mekanisk, 

enn alternativet

MINUS 6060/6066
•  Ikke noe

De siste utgivelsene fra danske DPA er en 
helt ny serie mikrofoner: 6000-serien, som 
består av d: screet CORE 6060 & 6061 og 
d: fine CORE 6066. D: screet er DPAs pro-
duktnavn for miniatyrmikrofoner, mygg 
og d: fine er headset-serien. CORE er den 
nye forsterkerteknologien som ble lansert i 
fjor som senker forvrengningen generelt og 
hever skjæringsgrensen opp til 14 dB. DPA 
hevder selv at lyden blir mer "åpen" over hele 
det dynamiske området. Vi kommer tilbake.

DPA har blitt nær nok et standardvalg for 
mygg - beklager, miniatyrmikrofoner, DPA 
vil at det skal hete - i Sverige i både drama, 
teater, kringkasting og mer, og spesielt 
innen drama og teater, er størrelse viktig. 
Mindre mikrofoner er lettere å skjule, og 
vanskeligere å se når du kutter dem ut gjen-
nom knapphull og lignende. Selv de relativt 
små 4060-årene kan være for store for noen 
applikasjoner og vises på kamera. Inn kom-
mer 6060.

DPA 6060
De siste utgivelsene fra danske DPA er en 

helt ny serie mikrofoner: 6000-serien, som 
består av d: screet CORE 6060 & 6061 og 
d: fine CORE 6066. D: screet er DPAs pro-
duktnavn for miniatyrmikrofoner, mygg 
og d: fine er headset-serien. CORE er den 
nye forsterkerteknologien som ble lansert i 
fjor som senker forvrengningen generelt og 
hever skjæringsgrensen opp til 14 dB. DPA 
hevder selv at lyden blir mer "åpen" over hele 
det dynamiske området. Vi kommer tilbake.
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og kabelen er den samme som DPAs andre 
mikrofoner, glatt og med litt kontroll.
DPA er vant til å bygge mikrofoner for felt-
bruk som tåler slitasje og 6060 er IP58 vur-
dert for fuktmotstand.
For å levere ytelse i henhold til spesifikasjo-
ner, krever 6060 5V til 10V, som de fleste 
trådløse systemer tilbyr. Flere av Zaxcoms 
trådløse leveranser bare 3.3V, men 6060 
fungerer fremdeles - dog med mindre dyna-
misk rekkevidde ettersom klippgrensen blir 
litt lavere.

SOUND
Det viktigste for en miniatyrmikrofon 

som brukes til dialog - som sannsynligvis 
vil være hovedområdet - er at det høres na-
turlig ut. Dette har vært en av DPAs styrker 
og lydsignaler, selv når mikrofonen er plas-
sert på brystområdet eller i hetten. Derfor 
har 6060 fått en diskantheis fra 5 kHz opp 
til 14 kHz med omtrent 5 dB. Det høres like 
åpent og naturlig ut som du er vant til, med 
ekstremt engasjerende egenskaper - det 
spiller ingen rolle hvordan du skal vri mik-
rofonen.

Et dilemma med dialog er at det ofte 

- spesielt nå til dags - er ekstremt svakt til ti-
der og ekstremt sterkt til tider. Kanskje den 
vanligste miniatyrmikrofonen ellers brukes 
til å pirke gjennom knapphull, Countryman 
B6, brøler mer og er mindre holdbar for 
høye lyder. 6060 har høyere skjæregrense 
og lavere støy som er veldig ønskelig.

NYE MOT GAMLE GENERASJONER
Det er naturlig å sammenligne den nye 

lille 6060 med den forrige 4060-modellen. 
Det viser seg å være en interessant og rask 
sammenligning.

Med Soft Boost på 4060 er de i utgang-
spunktet identiske, så du kan ikke høre 
forskjellen hvis du skjærer frem og tilbake 
mellom dem etter nivåkamp.

Støynivået mellom dem er nesten identisk 
med tanke på måling, men hvis du hever lyt-
tenivået kunstig, avslører øret at 6060 har 
litt "lysere" støy. På normale nivåer er dette 
ikke noe problem, og støyen er mer konsen-
trert til høyere registre, noe som gjør det 
ganske enkelt for brystvaskere å plukke den 

DPA er vant med å bygge mikrofoner for feltbruk 

som skal tåle å brukes 6060 er IP58-klassifisert for fuktighet. 

ned litt. Gitt at mindre mikrofonmembraner 
må reagere mer på luftmolekylene som lan-
der på membranen, er det ikke overraskende 
at den mindre mikrofonen gir litt mer støy 
- ganske imponerende at det ikke er mer.

6060 skiller seg ut ganske bra mot storas-
seskoen 4060. Siden mindre størrelse nes-
ten alltid er ønskelig for miniatyrmikrofo-
ner, er det et veldig tungt argument å betale 
den magre regningen som skiller dem i pris.

I "lab-testen" kan jeg se at den ikke er mer 
vindfølsom enn 4060 heller.

I BRUK
Under en TV-serieinnspilling har vi vært 
i stand til å teste ved hjelp av en 6060 som 
en vanlig bodysuit under klær, montert i 
en hatt, som stikker gjennom skjorthull og 
lignende, og kan finne at det er like enkelt 
å blande inn som mikrofonene 4060 (som 
vanligvis utgjorde vår de seks andre myg-
gene), at du ikke hører noen forskjell i 
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bråkete eller lignende, og at det er enkelt å 
jobbe.
Takket være dens småhet er det også mulig 
å bygge opp litt plass rundt seg for å mini-
mere riper, uten å bli merkbar. Det kan være 
nyttig med en ny DPA Concealer, plastkon-
struksjonen som kan omslutte en 4060 og 
bli sittende fast i klær. Den eksisterende kan 
brukes til 6060 også, men fikser ikke mik-
rofonen på samme måte og fjerner noen av 
gevinstene med mini-format.
6060 er en glede å bruke, og for de som byg-
ger en ny mikrofonpark er det få grunner til 
å kjøpe annet enn 6060, spesielt hvis man 
regner med å måtte gjemme mikrofonene 
ofte.

PÅ HODET
Så skal vi se på 6066, hovedmikrofonva-

rianten (headmic) av 6060. DPA har blitt et 
standardvalg for hodemonterte mikrofoner 
i mange sammenhenger på scenen og i TV-
studioer, men dette er også en applikasjon 
der mindre er større. En liten mikrofon er 
visuelt mindre forstyrrende, noe som på 
scenen betyr at den nesten er usynlig og 

kan være avgjørende for TV-bruk å bruke 
hodemikrofoner i stedet for å bli henvist til 
en mygg nedover brystet.

Den nye mikrofonen betyr ikke bare en 
ny og minimal mikrofonkapsel, men også 
en nydesignet brakett og fjæring. Første 
inntrykk er at hopperen virker nesten slad-
der, men hvis du tester stivheten nøye, vil 
du merke en sterk spenning som er skjult 
av den smale. Hodetelefonen består av to av 
disse kleshengene som er festet til hver av 
de plastkledde øreholderne som er litt mer 
kantet buet enn bare avrundet. Materialet 
er fleksibelt, men sterkt og lukker ørene sta-
bilt uten å bli ukomfortable. Designet med 
to seler, festet til hverandre og trukket gjen-
nom en kabelføring, gjør størrelsesjuste-
ringen rask og fast. Trekk i parentesene for å 
øke størrelsen, ta tak i hver brakett og trekk 
ut for å redusere størrelsen på headsettet. 
Størrelsen kan variere mellom en minimal 
variant, liten nok for barn, og en størrelse 
nok til å dekke de fleste oksehalser. Videre 
er det ingen risiko for at hopperne hopper 
fra hverandre.

Mikrofonbommen kan også justeres; det 

På location føles 6066 veldig stabil, betydlig bedre enn de fleste andre 

hodemikrofoner som jeg har testet.

kan være kort nok til å sitte nesten rett ved 
øret eller 12-14 cm under. Å bytte hvilken 
side mikrofonen sitter på for å matche ka-
meraet, er et spørsmål om å slippe bommen 
og snu den til den andre siden – nesten så 

Takket være sin størrels kan 6060 få plass bak en 
skjorteknapp.
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enkelt at du kan gjøre det mens du sitter 
på en person. Men siden det tar litt kraft 
å knippe det tilbake, er det nok tryggest å 
montere det. Kabelen håndterer DPA klokt 
ved å ha en plissert trommelformet kabel-
føring som ledningen trykkes forsiktig inn 
i. Den holder seg på plass, og kan flyttes til 
den ene eller den andre siden for å holde den 
utenfor synet.

På stedet føles 6066 veldig stabil, betyde-
lig bedre enn de fleste andre hodetelefoner 
jeg har testet. Når den er på plass, er den 
veldig behagelig, i det minste på meg, og 
beveger seg ikke bort fra hodet.

Når det gjelder lyd er den identisk med 
6060, bortsett fra at den er 10 dB svakere 
når den skal sitte nær lydkilden, med 
samme pene diskantheis rundt 12 
kHz som gjør at høyttaleren høres 
naturlig og luftig.

Prisen er litt høyere enn forg-
jengeren 4066 som kan veies mot den ge-
nerelle bedre konstruksjonen og mindre 
dunk.

Den store gevinsten her er den mi-
nimale størrelsen og den høye 

kvaliteten i kombinasjon, som gjør både et 
minimalt visuelt inntrykk og et maksimalt 
lydinntrykk. Tydelig forbedring.

OPPSUMMERING
6060 utfører på mange måter en etter-

lengtet funksjon; en naturlig klingende 
mikrofon som passer veldig godt med 
mange bommikrofoner kan være skjult på 
steder som tidligere var utenkelig uten at 
det går ut over kvaliteten, støyen eller det 
høye lydtrykket den klarer. Prisen er etter 
min mening rimelig - drøyt 20 prosent dy-
rere enn 4060 for en mer skjult mikrofon 
som høres det samme.

Hovedmikrofonvarianten 6066 vil bli 
verdsatt av både lydteknikere og 

bildeprodusenter; hele desig-
net er ekstremt diskret og 

på personer med en litt la-
vere frisyre er det bare 

den trådtynne bom-
men som ender med 
en liten mikrofon. I 

til-

legg opprettholder den den samme høye 
lydkvaliteten som forgjengerne; den ty-
pisk åpne, klare og rene DPA-lyden som 
har gjort forgjengerne 4066 og 4166 så 
populære. Med enklere håndtering og mer 
diskret design, synes jeg det er vanskelig å 
forestille meg noe annet enn en suksess. n

Jeg synes det er veldig vanskelig å se for meg at disse mikrofonene 

ikke blir en stor suksess hos de som er villig til å betale for dette.

en stor suksess for alle som setter pris på god kvalitet og kan betale for den.
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Fra en sped start i 2016 i vårt naboland har 
Monitor Roadshow vokst til å bli et konsept 
som dekker nesten hele Norden. Unntaket er 
Island, men ellers får 20 byer i Norge, Sve-
rige, Danmark og Finland besøk i løpet av 
året. Ønsket er at det skal bli kortere avstand 
mellom brukere og leverandører av audiovi-
suelt utstyr, og roadshowet fungerer som et 
supplement til de som ikke har mulighet til å 
delta på de store messene som gjerne finner 
sted i de største byene. 

Med unntak av Danmark lever vi i land der 
avstandene er store, og det krever mye tid og 
penger å reise fra sin arbeidsplass til messer, 
med mindre man holder til i nærheten. Der-
for kommer leverandørene dit kundene bor 
og jobber.

Skynde seg sakte
I Norge har utviklingen av roadshowet tatt 

Ikke bare kamera, lyd og lys
Monitor Roadshow er ikke bare for de 

som produserer innhold. Målet er å heve 
bevisstheten på hvordan teknologi kan løse 
oppgaver i hverdagen også utenfor under-
holdnings-, kommunikasjons- og nyhets-
bransjen. Teknologi får stadig nye bruksom-
råder, og etterhvert som kvaliteten øker og 
funksjonaliteten forbedres, får nye bruker-
grupper øynene opp for hvordan dette kan 
bidra i deres hverdag for å løse oppgaver som 
tidligere har vært enten gjort manuelt, eller 
også ikke har vært mulig å løse. Et eksem-
pel på dette er de stadig mer lysfølsomme 
kameraer som er tatt i bruk av både politi, 
forsvar og tollvesen i forbindelse med søk og 
etterretning. Men det er bare et eksempel på 
hvordan teknologi bidrar til å gjøre livet en-
klere for flere enn det teknologien egentlig 
var tenkt for. Castbox er et annet eksempel 

EVENTREPORTASJE

BRANSJEN KOMMER 
TIL DEG

Monitor Roadshow legger i oktober ut på tur for tredje gang. Denne gangen er også Stavanger et av 

stoppestedene, som nå altså teller fire totalt. Fra den 10. til 17. oktober tar vi med oss norske og utenlandske 

leverandører og distributører på på en rundreise i Norges fire største byer. Og du er invitert. Helt gratis.

små, men solide steg hvert år. Når det går av 
stabelen for tredje gang er siste steget utvi-
det med Stavanger etter ønske fra utstillerne 
selv. Logistikken gjør at vi dermed begyn-
ner i Oslo, med et lite opphold før vi reiser 
fra sør til nord uken etter, der det avsluttes 
i Trondheim. I skrivende stund er ikke alle 
utstillerne 100 % bekreftet, men det ligger an 
til en økning av antall utstillere også denne 
gang, fra de 12 som var med i 2018. 

Besøkstallet er også stigende, og den store 
fordelen med dette konseptet er at målgrup-
pen også er kjøpevillige kunder. Markedsfø-
ringen retter seg mot profesjonelle aktører 
og innkjøpsansvarlige i offentlig og privat 
sektor, og det er hovedsakelig denne typen 
besøkende som kommer, selv om utstillingen 
selvsagt er åpen for alle. 

Tekst & foto: Anders Olsen

MonitorRoadShow går fra Oslo til Stavanger, Bergen og Trondheim.
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på dette. Det er en myk kube, med en trådløs 
mygg montert på innsiden. Den kan kastes 
rundt i et forsamlingslokale, og senke ter-
skelen for å ta ordet i større folkemengder, 
som konferanser, foredrag et. Det er enklere 
å holde en uskyldig boks i hendene, enn en 
mikrofon. Og ikke minst enklere å sende 
boksen fra taler til taler, der den ligger godt 
polstret inne i boksen. 

Stadig flere brukergrupper får øynene opp 
for hva audiovisuell teknologi kan gjør for 
dem, og hvordan deres agenda kan fremmes 
ved å benytte seg av dette. Vi ser i økende 
grad hvordan musser, konferansesenter, 
kommersielle aktører og offentlige instan-
ser benytter tekniske løsninger både for å gi 
et bedre tilbud til sitt publikum og minske 
arbeidsmengden for seg selv. En målgruppe 
som er lett å overse er varehandel, og flere av 
utstillerne har produkter og løsninger som 
vil være interessante for aktører inne dette 
feltet. Dette er alt fra skjermer med touch-
funksjoner og avansert programvare for sty-
ring av all visuell teknologi samtidig, inklu-
dert belysning i lokaler.

Kompetanse og dialog
For mange er Monitor Roadshow første 

mulighet til å ta i eget øyesyn utstyr man 
tidligere bare har sett og lest om på internett. 
Utstillerne har med seg det siste av utstyr 

de vil vise frem, og besøkende inviteres til 
å komme å se og teste det nyeste utstyret. 
Men Monitor Roadshow handler ikke bare 
og fysiske løsninger som kan kjøpes for 
penger. Det er også stort fokus på kompe-
tanseformidling og nettverksbygging. Blant 
annet holdes det foredrag for de besøkende, 
der kompetente eksperter holder foredrag 
og workshops som er åpne for alle og gratis. 
Det har vært forskjellige typer tematikk, fra 
enkel og konkret lyssetting til avansert sig-
nalstyring for større mediehus.

Målet med Monitor Roadshow er ikke 
bare å vise frem teknologi, men også være 
en arena der aktører fra forskjellige områder 
kan møte, bygge samarbeid og utveksle idé-
er. Vi vet av erfaring at det har blitt knyttet 
bånd mellom utstillere og besøkende på Mo-
nitor Roadshow, som har ledet til samarbeid 
langt utover ordinært forhandler- og kunde-
relasjon. Det har gitt grobunn for nye prak-
tiske løsninger og innovasjon av produkter 
og tekniske løsninger.

Representativt utvalg
Monitor Roadshow er en minimesse, og i 

den sammenheng har utstillerne begrensede 
muligheter til å stille ut hele sitt sortiment. 
Derfor er det litt forskjellige innfallsvinkel 
for utstillerne på sine standplasser. Noen 

velger flaggskipsprodukter, mens andre vel-
ger å vise bredde. Begge deler fungerer, og 
betyr uansett ikke at de forskjellige utstil-
lerne ikke kan gi god informasjon om sitt 
totale produktutvalg. Det handler om flere 
ting, og særlig for produsenter har det vært 
sett at det gjerne velges helt nye produkter 
de ønsker å promotere ekstra, mens klassiske 
forhandlere er opptatt av å vise en kombina-
sjon av utvalg og løsninger, gjerne rettet mot 
sluttbruker.

Hvem besøker Monitor Roadshow?
Messen er som sagt åpen for alle, og det re-

flekteres i bredden av besøkende som kom-
mer innom. Det varierer fra produksjons-
selskaper, med flere innholdsprodusenter, 
til  enkeltstående aktører og innkjøpssjefer. 
Vi ser også at vi trekker godt med besøken-
de fra læringssituasjoner, der den tekniske 
avdelingen er vel så godt representert som 
morgendagens bransjefolk. Vi henvender 
oss direkte til de vi tror kan ha utbytte av å ta 
turen innom utstillingen, og det inkluderer 
innkjøpsansvarlige for store og små offent-
lige og private aktører. Mange er ikke klar 
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over at denne typen messer er relevant for 
deres virke, og flere opplever å få presentert 
løsninger på utfordringer de tidligere har 
hatt problemer med å løs, innen den audio-
visuelle verden. Og så har vi selvsagt mange 
besøkende fra kulturhus, teaterscener, kon-
feransesentre og andre typer forsamlings-
lokaler som har stadige behov for utbytte av 
utstyr som er i kontinuerlig bruk.

Closing the deal
For besøkende er Monitor Roadshow en 

mulighet til å teste utstyr de tidligere har 
sett på nett, og flere utstillere forteller at de 
har tatt i mot kunder de har vært i dialog med 
over tid, som fullfører kjøp etter å ha tatt tu-
ren innom deres stand. Ofte har de endt opp 
med å kjøpe en mer komplett løsning enn de 
forestilte seg, og dermed fått en mer kom-
plett og hensiktsmessig pakke, og går for-
nøyd fra besøket. Dette handler ikke bare om 
dyktige salgsteknikker, men at det er enklere 
å få konkret og korrekt informasjon når man 
snakker med leverandører ansikt til ansikt, 
samtidig som man får ta og føle på utstyret 
man skal jobbe med i lang tid fremover. Med 
få unntak er Monitor Roadshow en av få 
arenaer der leverandørene kan treffe kunder 

drop-in. Altså uten å oppsøke de direkte eller 
invitere de til sine lokaler.

Samarbeid
Monitor Roadshow er tuftet på samarbeid. 

Både over landegrensene, med redaksjonen 
i Monitor Sverige, men også mellom Moni-
tor som arrangør, og på hver enkelt utstil-
ler. Noen bruker ord som dugnad, og det 
beskriver godt hva vi ønsker å oppnå med 
roadshowet. Målet er at en bred og samlet 
bransje skal få en arena der de kan utveksle 
erfaringer, dra veksler på hverandre og tilby 
en møteplass for alle med interesse og behov 
for deres løsninger.

Vi håper så mange som mulig tar turen 
innom i oktober, og ser hva utstillerne kan 
vise frem.

Oslo:  10.10 - kl. 10.00 - 16.00 DogA
Stavanger:  14.10 - kl. 10.00 - Radisson Blu Atlantic
Bergen:  15.10 - kl. 10.00 - Scandic Ørnen
Trondheim:  17.10 - kl. 10.00 - Frimurerlogen

Forskjellig typer lysteknologi ble vist på MonitorRoadShow
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Lysleverandøren Deluxefilm bytter navn til CINETEK AS.   
Selskapet gjør dette for å tydeliggjøre bedriftens kjernevirksom-
het, forteller daglig leder, filmfotograf Thomas E. Diseth FNF, til 
Monitormagasin.  Deluxefilm, nå CINETEK AS, leverer high-end 
lys- og kamerarelatert utstyr til profesjonell film- TV- og video-
bransje.  Derfor er forkortelsen for Cinematography Technology 
høyst relevant sier Diseth.

Utover høsten vil vi arrangere filmlyssetting-workshops i tillegg til 
at vi har en mengde ”how-to-do” videoer og artikler på nettsiden.  
Den seksjonen er under kontinuerlig utvidelse. Vi vil også lansere 
noen svært interessante nyheter fra flere av leverandørene våre, i 
forbindelse med IBC-messen i september.

Den nye nettsiden finner du på:  www.cinetek.no 

Navneskiftet innen lysteknologi

Shure har forteller i en pressemelding om sine planer om 
å fortsette satsningen i Nord-Europa, med ansettelsen av 
Julian Simpson som Market Development Manager. Med 
denne satsningen fortsetter Shure å utvikle deres marked 
innen Integrated Systems i Norden.

Simpson vil etablere direkte kontakt med sluttbrukere 
i regionen for å få en bedre forståelse av hva markedet 
trenger og ønsker seg, samtidig som han vil jobbe tett med 
distributørene i regionen. A nsettelsen vil styrke Shure sin 
ti lstedeværelse via distributørene i Sverige, Norge, Danmark 
og Finland, hvor Benum representerer Shure i Norge og 
Sverige.

 -Det er ingen tvil om at Shures raske utvik ling og 
ekspansjon i det globale systemmarkedet er imponerende, 
sier Simpson.  Mulighetene ti l å investere videre i Norden 
og utvide selskapets ti lstedeværelse i regionen ser jeg frem 
til. Jeg er sikker på at vi fortsetter med markedsvekst og vil 
vokse ennå større i Norden.

Simpson har tidligere jobbet som tekniker for BBC i 
London og har en mastergrad fra Cambridge University i 
Environmental A rchitecture med fokus på akustikk og lys. 
Han har vært medlem av Institute of Acoustics de siste 25 

årene og har hovedsakelig jobbet med elektroakustikk.

 -Med Julian på laget kan vi styrke Shure sin 
ti lstedeværelse i hele Norden. Dette er spesielt nyttig for oss 
som representerer Shure i både Norge og Sverige, men det er 
også selvfølgelig svært nyttig at Integrated Systems-delen av 
Shure satses på i Norden samlet sett.“ Sier Simen Schikulski, 
Marketing Manager hos Benum Norge.

Shure sin mann i nord
Forskjellig typer lysteknologi ble vist på MonitorRoadShow

Thomas E. Diseth og  Daniel Nilsen hos Cintek AS
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Kabeldistribusjonsselskapet Jørgen Holmefjord AS har vunnet en 
millionkontrakt for undersjøisk veitunnel på Færøyene.  Sammen 
med andre norske aktører skal selskapet levere løsninger til 
Eysturoy- og Sandoyartunnelene som er et av de største og mest 
komplekse tunnelprosjektene noensinne på Færøyene.  Tommy P. 
Storstein, daglig leder i Jørgen Holmefjord AS forteller norsk indu-
stri har opparbeidet seg unik kompetanse for bygging av tunneler 
og har blitt et foregangsland når det kommer til tunnelprosjekter. 
Eysturoytunnelen blir på sitt dypeste 187 meter under havet med 
kun fem prosent stigning på det bratteste, og med Atlanterhavets 
første og eneste undersjøiske rundkjøring vekker prosjektet 
internasjonal oppsikt. Sammen med Sandoyartunnelen er dette 
prosjektet den største infrastrukturinvesteringen på Færøyene. 
Å vinne kontrakter som dette er svært givende da det bekrefter 

Millionkontrakt på Færøyene

selskapets ønsket posisjon om å være en vesentlig bidragsyter i en 
større næringsverdikjede.

Jørgen Holmefjord AS har siden etableringen i 1984 vært ledende 
på leveranser av bedriftskritiske kablingssystemer.  I løpet av de 
mer enn 35 årene har firmaet levert milevis av signalkabel til det 
norske markedet.  Produktspekteret omfatter i dag kabelprodukter 
og løsninger for bygg, industri, lyd og bilde, infrastruktur og 
dataromsløsninger. Selskapet er kjent for sin kompetanse og 
leveringspresisjon.  Jørgen Holmefjord AS representerer ledende 
produsenter som Belden, Panduit, Fluke Networks og RFS. De 
tilbyr også egenutviklede kabelprodukter og kundespesifikke 
løsninger.
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Jesper Kolvig som har vært ansvarlig for Nordic Pro Audio i Norge 
har meldt overgang til
Prolyd.  Jesper er ny fagansvarlig for filmlyd og ENG hos Prolyd.  
Du treffer han på
Tlf: 23 19 96 07 eller epost: jesper@prolyd.no
 
Nordic Pro Audio Norge kjører videre som firma i Norge, og vil bli 
håndteret fra Danmark inntil en permanent løsning er funnet. Det 
norske telefonnummer, og mail kan du fortsatt bruk.

Ny mann i Prolyd

Jesper Kolvig fra da han jobbet for Sennheiser Nordic

Epson solgte klart f lest projektorer i Norge i 2018, ifølge 
analyseselskapet DMR og fikk en total markedsandel 
på 34,9 prosent målt i antall enheter, som er langt foran 
neste aktør. Men det er ikke bare her hjemme Epson 
dominerer. Selskapet er også utpekt som verdens ledende 
projektorprodusent for 17. året på rad av Futuresource 
Consulting.

Epson har l ikevel vekstambisjoner og har som et ledd i dette 
ansatt Svein Edward Wilberg. Han skal ha spesielt fokus på 
Epsons mange projektorløsninger ti l bedrifter og utdan-
ningsinstitusjoner. En viktig oppgave blir å vise markedet at 
størrelsen faktisk teller.

Spennende framtid 

 - Epsons projektorer har en unik posisjon og 
anseelse i markedet, men ikke alle vet at bildestørrelse betyr 
mye for samhandling, konsentrasjon og læring i møte- og 
undervisningsrom. Projektorer koster dessuten vesentlig 
mindre enn f latskjermer med tilsvarende bildestørrelse, sier 
Svein Edward Wilberg.

Wilberg kommer fra sti l l ingen som prosjektleder i Audiens 
Norge og har lang bransjeerfaring gjennom ulike salgsroller 
i blant annet GSGroup, Dia Proff Norge, Atea og FotoPhono. 
Han har høyskoleutdanning i prosjektledelse fra SK EM A 
Business School og en rekke kurs i blant annet LEA N, 
markedsføring og ledelse.

Epsons produktutvalg omfatter installasjonsprojektorer, 
portable projektorer, projektorer med ekstra kort pro-
jeksjonsavstand og interaktive projektorer, i ti l legg ti l en 
rekke hjemmekinomodeller. A lle har Epsons egenutvik lede 
3LCD-teknologi, som gir markedets k lareste, mest l ivaktige 
og virkelighetstro bilder.

Wilberg skal løfte Epson.

Svein Edward Wilberg starter i Epson
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Den lokale TV-kanalen TV Vest i Rogaland vil trosse forbud 
og åpner for å sende politisk reklame.

 – Vi tilbyr en kampanje med fast lengde og fast pris. 
Prisen er så lav at vi mener alle kan benytte seg av tilbudet. Det 
er prinsippet i denne saken som er viktig for oss, sier ansvarlig 
redaktør Jørund Kopren i TV Vest til NRK.

Det er ikke tillatt å sende politisk reklame på TV i Norge. 
Politiske partier kan reklamere på radio, nettsider og på 
sosiale medier.

I 2003 sendte TV Vest politisk reklame for Rogaland 
Pensjonistparti. Det førte til en lang rettsprosess, hvor kanalen til 

slutt fikk medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
Forbudet gjelder fremdeles fordi det er ulike oppfatninger av om 
dommen skal leses slik at Norge må oppheve forbudet.
TV Vest dekker i hovedsak Sør-Rogaland. Kanalen får støtte av 
sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad.

 – Jeg synes det er bra at noen igjen prøver å utfordre 
denne latterlige regelen. Jeg gir TV Vest all mulig moralsk støtte, 
sier han.
Medietilsynet vil følge med på TV Vest, opplyser direktør Kristine 
Meek for kommunikasjon, rådgivning og analyse.
 – Hvis de velger å sende slik reklame kan vi ilegge 
sanksjon i form av advarsel, gebyr, tvangsmulkt eller inndragning 
av konsesjon, sier hun.

Forbudt politisk reklame

Fem EISA-priser til Canon

Under European Imaging and Sound Association (EISA) vant 
Canon fem prestisjetunge priser for den enestående optikken til 
EOR RP-kameraet, og RF- og EF-objektivene. Prisene gjør Canon 

Europe bransjeledende. Selskapet har siden lanseringen av EOS 
R-systemet i september 2018, flyttet grensene innen fotografi med 
design av kamerahus og objektiver som utvider mulighetene for 
både amatører og profesjonelle.

Canon vant følgende priser under EISA 2019:
•Canon EOS RP – EISA Beste Kjøp Fullformatkamera 2019-2020
•RF 28-70mm F 2L USM – EISA Objektiv-innovasjon 2019-2020
•RF 50mm F 1.2L USM – EISA Normalobjektiv 2019-2020
•RF 24-105mm F 4L IS USM – EISA Standardzoom-objektiv 
2019-2020
•EF 600mm f/4L IS III USM – EISA Super-Telefoto Objektiv 
2019-2020

Canon har over flere tiår utviklet kjernekomponentene innenfor 
bildebehandling takket være egen forskning og utvikling på alt 
fra speilløse kamerahus til EF-linser. Med ekspertise og teknisk 
kunnskap på plass, skaper Canon innovative og prisbelønte 
produkter utviklet i tråd med teknologiske fremskritt og tilbake-
meldinger fra sluttbrukere. EOS R-systemet har det beste fra den 
originale EOS-verdenen. RF-objektivfatningens korte bakfokus 
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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

og brede 54mm fatningsdiameter, har gitt Canons optiske ingeniø-
rer friheten til å skape en ny generasjon optikk som både reduserer 
størrelsen på systemet og gir bilder av høy kvalitet, samt et nytt nivå 
innen ytelse.
Tidligere i år styrket Canon fremtiden til EOS R-systemet med 
seks nye RF-objektiver som lanseres i løpet av 2019, samt et 
utvidet sortiment som kommer i 2020. I tillegg er det forventet 
oppdateringer til EOS R-systemet i fremtiden som innebærer 
lydløs, rask og jevn autofokus og konstant blenderåpning. Med et 
sterkt fokus på å utvikle nye teknologier, lager Canon verktøy for 
fremtidens bildebehandling. Dette ved å bruke EOS R-systemet, 
styrke egenskaper og tilby et allsidig produktspekter, fra speilløse 
fullformat-kameraer til DSLR-kameraer.

Canon vil fortsette å investere i den enestående EOS-verdenen med 
en rekke kameraer og RF- og EF-objektiver. Selskapet vil sette nye 
standarder for bildekvalitet, optisk dyktighet og ytelse, samtidig 
som de stadig voksende kravene fra kundene tilfredsstilles.
Prisene under EISA 2019 ble delt ut av et respektert og velkjent 
dommerpanel bestående av redaktører fra 60 store internasjonale 
forbrukerelektronikk-magasiner fra 30 land. Produktene ble vurdert 
ut ifra hvilke som kombinerer den mest avanserte ekspertisen og 
ønskelige funksjonene i sin klasse.
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I mars la  kulturministerTrine Skei Grande og resten av 
regjeringen fram et forslag om å forby pengespillreklame 
på norske TV-skjermer.

Forslaget har møtt massiv motstand, blant annet fra NENT og 
Discovery, som har understreket at et forbud mot pengespillre-
klame på TV i Norge vil koste dem mange hundre millioner kroner 
i året og gi er dårligere tilbud til norske TV-seere. 

Nå har Oslo Economics lagt fram en rapport om konsekvensene av 
forslaget, som de har laget på vegne av Kulturdepartementet.
 – Det har vært mye oppmerksomhet rundt forslaget og 
det er viktig for oss å belyse mulige konsekvenser. Samtidig er det 
viktig å påpeke at dette er et verdivalg. Hensynet til de som sliter 

Ny rapport: Tap med Spillstopp

TV-gigantene CBS og Viacom slår seg sammen for å ta opp konkur-
ransen med strømmeselskapene Netflix, Amazon og Google.
De amerikanske medieselskapene opplyste om fusjonsavtalen tirsdag.
Det skal ha ligget i kortene en stund at denne sammenslåingen ville 
komme. Med på laget er også filmprodusenten Paramount, som eies av 
Viacom.
Betalingskanalene Comedy Central og MTV er også eid av Viacom, 
mens CBS bringer sitt vidstrakte fjernsynsnettverk og selskapet 
Showtime inn i potten.
Det sammenslåtte selskapet vil ha inntekter på 28 milliarder dollar. 
Innsparingen er stipulert til 500 millioner dollar i året.

CBS og Viacom har også tidligere vært ett selskap, men virksom-

hetene ble skilt fra hverandre i 2006.

Klare for kamp

med pengespillproblemer må veie tyngst, sier kultur- og likestil-
lingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding. 
 
Negativ effekt

I meldingen skriver Kulturdepartementet at rapporten viser at 
forslaget trolig vil ha den negative effekten NENT og Discovery 
har advart mot: 
«Oslo Economics vurderer at forslaget vil ha en betydelig negativ 
inntektseffekt for kringkasterne som i dag sender utenlandsk 
pengespillreklame».

I rapporten skriver de at de anslår inntektstapet til å bli på mellom 
250 og 500 millioner kroner, sannsynligvis et sted midt imellom 
de to tallene.   De skriver: 
«Et inntektstap på eksempelvis 375 millioner kroner forventer vi at 
maksimalt vil redusere de samlede investeringene i norsk innhold med 
150 millioner kroner – hvilket utgjør i underkant av 10 prosent av 
produksjonsmiljøenes salg til norske kringkastere». 

Kulturminister Trine Skei Grande understreker i en pressemel-
ding at hun fortsatt mener det er rett å stramme til regelverket 
knyttet til utenlandsk pengespillreklame. 

 – Vi er opptatt av å legge til rette for norsk innhold og 
TV-produksjon, men det må løses med andre virkemidler enn å 
tillate pengespillreklame, sier kulturminister Trine Skei Grande i 
en pressemelding.



www.monitormagasin.no 1 – 2019  47

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

www.monitormagasin.no
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