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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film

LED-LamPER 
monitor undersøker 
lyseffekten
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aRENa-
PRODuKsJON

med Black magic



www.jentefilm.no

Skriveverksted for jenter 
mellom 17-28 år på Østlandet
Har du en film du vil lage? Få konsulenthjelp, 
skrivetips og praktisk coaching!

Kun få plasser igjen for et eksklusivt opplegg i Larvik.

Registrer deg på: www.jentefilm.no



Take your 
future in 

your hands

Register yourself at the next available Experience 
Masterclass or Videographer PROduction Roadshow at: 

www.events.pro.sony.eu

Experience Masterclasses & the PROduction 
Roadshow from Sony
Take the unique opportunity to get your hands on Sony’s latest tools while learning 
from the best independent experts in the business. Every Experience Masterclass is 
exclusively for professional users and is tailored to give you operational & creative 
knowledge as well as hands-on experience of the latest products from Sony.

The PROduction Roadshow will hit 28 different European cities and gives you 
the chance to meet Sony Experts and get hands on with innovative products & 
technologies in your own back yard.

Sony and ‘make.believe’ are registered trademarks of Sony Corporation.
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n Filmproduksjon på Oslo Øst 10
Storyline Studios på Jar har lenge vært landets dominerende aktør innen 

filmetterarbeid. Da de i 2009 kjøpte opp konkurrenten Chimney Pot, var 

det mange stemmer i bransjen som hevdet at Storyline nærmest hadde 

etablert et monopol. Vi har besøkt konkurrenten Krypton Film.

n arenaproduksjon i stavanger 16
Da Viking ønsket å bygge ut et storskjermsystem for sine fotballkamper, 

var TV Vest en naturlig samarbeidspartner. Tv Vest sin tekniske sjef, Bjørn 

Lunde Kristensen, viste oss rundt på Viking stadium og fortalte litt om 

hvorfor de valgte Black Magic som leverandør.

n Praktisk 3D-filmproduksjon 20
Kortfilmen ”Berserk” er den første Norskprodusert 3D filmen hvor forar-

beid, innspilling, og etterarbeid er utført i landet. Det kan virke som dette 

er starten på ett nytt kapittel innenfor Norsk filmproduksjon. 

n iBC 2012 – utvikling og trender 24
Europas største kringkastingsmesse IBC 2012 ble avviklet i Amsterdam i 

september. Dette er messen som gir deg oversikt over utviklingstrekkene 

innen teknologien bak TV-produksjon. 

n Grønt lys for LED 28
LED-lys er i dag et miljøvennlig alternativ til mer vanlige lyskilder. LED 

veier mindre, bruker mindre strøm og varer mye lengre enn vanlige 

glødelamper og lysrør. 

n F3 i storform – tommel opp! 34
Tid for opptak! Rørfornyingsfirmaet Proline skal lage reklamefilm med 

humoristisk tone, og Monitor har mulighet til å sette Sony F3 på prøve. 

n Canon C300 – filmstjerne på prøve 36
Fire måneder etter Canons Hollywood-fyrverkeri, har C300 landet på 

skandinaviske testbord. Kameraet er nystriglet og dekselet er nesten 

ovnsvarmt fra fabrikken når vi pakker det ut av esken. 

n La krigen fortsette 40
Krig! Canon åpnet Pandoras eske med sin 5D Mark II, og Nikon havnet 

i bakevja. Mens de klødde seg i hodet og fomlet med revansjeplanen, 

begynte brukerne å gå over til konkurrenten – som rakk å lansere et 

rendyrket filmkamera med C300 før Nikon fyrte av startskuddet for D800. 

n samurai – direkte fra kameraet 44
Samurai spiller inn HD SDI-signal og er en videreføring av den allment 

bejublede Ninja, som spilte inn HDMI. 

BRANSJENytt  s.48

GALLERIEt  s.50

Arenaproduksjon i Stavanger, side 16

Canon C300 – filmstjerne på prøve, side 36

Grønt lys for LED, side 28



CANON EOS C300

Da gutta i Flash Studio skulle velge fi lmkamera til TV-serien 
«Oppdrag Nord-Norge» for NRK1, så ville de ha et kamera som 
kunne yte noe ekstra. Canons EOS C300 tilfredstilte
NRKs krav og det leverte bilder å være stolte over.

– Vi valgte Canon EOS C300 fordi 
S35-sensoren gir utrolig dybdeskarphet, 
redusering av rolling shutter, og ikke 
minst, på grunn av den unike lysfølsom-
heten. 

– Dette er et fullblods broadcast-kamera med 50mbit og 
422 fargesampling, forteller Sindre Kinnerød fra Flash Studio 
AS. De har produsert TV-serien om ni ekstremsportsutøvere 
på en båtreise gjennom Norges vakreste omgivelser. Flash 
Studio AS har tidligere produsert «Oppdrag Sognefjorden» med 
seertall på over en halv million.

Er du nysgjerrig på hvordan bildene fra kameraet ble, så gå
til www.monitormagasin.no/canon – her får du se 
fi lmklippene.

FULLFORMAT FILMKAMERA

ANNONSE

FAKTA OM CANON EOS C300

Hvorfor velge Canon?
– Canon EOS C300/C300 PL har nyutviklet 
CMOS-sensor tilsvarende Super 35mm, 
med ca. 8,29 millioner e� ektive piksler 
og en pikselstørrelse som er større enn på 
konvensjonelle profesjonelle videokameraer 
sier Kinnerød. – Dette gir en større lyssam-
lende kapasitet, økt følsomhet og redusert 
støynivå. Sensoren leser Full HD (1920 x 
1080 piksler) videosignaler for hver av de 
tre RGB primærfargene, noe som nærmest 
fjerne forekomsten av moaré-mønster 
samtidig som det sikrer høy oppløsning med 
1000 horisontale TV-linjer forteller han.

Hvorfor gir dette bedre 
bildekvalitet?
– CMOS-sensoren har økt signalavlesnings-
hastighet og reduserer dermed  rullende 
lukkerskjevheter kan Kinnerød fortelle. 
– Kombinasjonen av en kraftig sensor og 
Canons avanserte DIGIC DV III bildeproses-
sor sørger dessuten for høypresisjons gam-
maprosessering og jevne fargegraderinger, 
dette var noe vi satt pris på i sene kvelds-
timer med et vell av fargerike solnedganger 
å fange inn understreker Kinnerød.

Canon EOS C300 ga lyssterke bilder med et stort fargespekter. Fotosiden ved “Oppdrag Nord-Norge” som Flash Studio produserte 
for NRK, bærer preg av dette. – Fordelen med kameraet er at man får fullt utbytte av HDSLR-revolusjonen. Brukeropplevelsen er veldig 
positiv. Det er lett å sette seg inn i menyer og de fl este knapper er logisk plassert, sier Sindre Kinnerød.
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2 For å se HBO og Netflix må seerne koble seg opp på bredbånd via pc, smarttelefon 
eller spillkonsoller som Xbox og Playstation 3. Også TV-er og blu-ray-spillere 
med internettilkobling kan vise innholdet. Slaget om kundene utkjempes al-

lerede i sosiale medier. Foreløpig leder HBO Nordic med 66.000 Facebook-venner, 
mot Netflix med nesten 19.000 ”likes”.

Tiden er inne for å starte kampen om filmstrømmingstjenester, det er spennende 
at globale selskaper ser mulighetene i Norden. En ting er hvor mye tettere dette 
vil bringe norske seere i mot lanseringer i det amerikanske markedet. Mer spen-
nende er det at dette åpner opp for et nytt økosystem innen tilbud av film, direkte 
til brukerne. På sikt vil dette endre seerpreferanser og hvordan vi konsumerer film. 
Dette vil også åpne opp for at norske innholdsprodusenter, kan jobbe aktivt mot et 
internasjonalt marked. Kringkasterne vil ikke lenger ha mulighet til å fungere som 
programmerings-portvoktere for folks filmetterspørsel. Dette er godt nytt, og tiden 
er egentlig overmoden for dette. 

Det er interessant at denne utviklingen skjer mens regjeringen hadde opprettet et 
utvalg for å se på hvordan fritt kanalvalg kunne praktiseres i kabeluniverset. En rapport 
har blitt levert og den konkluderer med at det er for teknisk vanskelig å opprette en 
nettside, som kunne gi kundene informasjon om kanalfrihet. Samtidig krangler TV2 
og Canal Digital om fordelingsnøkkelen, pris innhold kontra distribusjon. Personlig 
har jeg gleden av å være Canal Digital-kunde både hjemme og på hytte. Innovativt 
og spennende innhold er ikke grunnen for å fortsette med Canal Digital. Skal jeg 
være ærlig nok så er heller ikke TV2 sine ekstrakanaler det som skal til for å gjøre et 
skifte, det hele virker for rigid og gammeldags.

Det store spørmålet er bare om norsk innholdsleverandører greier å utnytte teknolo-
gien til å ekspandere. Hvordan vil profesjonelle strømningstjenester føre til endringer 
i hva folk vil se, vil etterspørselen etter lokalt innhold på norsk, øke eller minke ? 
Vil denne voldsomme veksten i innhold, føre til større grad av fragmentering i hva 
folk ser. Vil det føre til at det blir vanskeligere å finansiere innhold, og vil vi oppleve 
at strømningsleverandørene som Netflix og HBO Nordic vil prøve å monopolisere 
kunderelasjonene på samme måte som Apple? Jeg tror at denne utviklingen gir 
fler muligheter enn begrensninger. Jeg håper at dette vil føre til en økt vekst innen 
norsk film og TV-serier produsert og etterspurt av publikum. Dette vil også rykke 
opp i aktører som sitter med en foreldet visnings eller forretningsmodell, noe som 
jeg tror er sunt for kringkastere og kabelselskaper. Vi får håpe aktørene er raske nok 
til å snu, her er det muligheter for å skape seg mediekarrierer som man ikke kunne 
drømme om på 1990-tallet.
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Med over 25 års erfaring i fargekorrigering mestrer vi dette, DaVinci Resolve 
er verdens mest respekterte high end fargekorrigeringssystem! Kun DaVinci 
Resolve er utviklet for å kunne håndtere real time arbeidsfl yt hele tiden, 
dette er et system som fungerer når du jobber med viktige kunder. Dette er 
et kreativt verktøy som sikrer den ypperste bildekvaliteten. Det er enkelt å 
skjønne hvorfor DaVinci Resolve blir brukt mer og mer på Hollywoodfi lmer, 
store TV-serier, musikkvideoer og på høyprofi lerte TV-reklamer enn noe 
annet system.

Store kreative muligheter

Med bruksmuligheter utviklet av colorister for 
colorister! Det innovative YRGB primærfargeverktøyet 
og nodebaserte designverktøyet gir deg full kontroll 
over den kreative gradingen og gir bildene et bedre 

visuelt uttrykk. Løsningen kommer med PowerWindows™, RGB mixing, curve 
grading, blur, sharpen, mist, keying, noise reduction og 32-bit fl oat kvalitet. 
Du får mange muligheter med DaVinci Resolve.

Super Computer prosessering

DaVinci Resolve bruker et cluster av GPUer for real time 
supercomputer ytelse. Sett kun inn et ekstra grafi kkort 
(GPU) for å få mer ytelse. Legg til opptil 3 GPUer på en Mac 
OS X eller hele 16 GPUer på Linux. Dette gir deg friheten til 

å ta i bruk et unikt verktøy uten noen ekstra software kostnader! Det er kun 
snakk om å koble til mer GPU når du trenger med datakraft!

Automatisering for hastighet

DaVinci Resolve gir deg fl ere automatiske verktøy slik 
som 99 point 3D window tracker, slik at du slipper å 
tracke hele tiden! Du får automatisk 3D eye matching, 
auto-grade, auto stabilisering, auto 3D color matching, 

automatisk XML, AAF og EDL publisering, real time proxies, auto scene 
detection og mye mye mer!

Kompatibilitet som fi kser det hele

Ikke noe system støtter fl ere fi lformater real time en 
dette. Du kan gradere fra fl ere typer formater samtidig på 
samme tidslinje, inkludert bayer formatene CinemaDNG, 
RED™, ARRI™og F65™ raw, ProRes™, DNxHD™, H.264, 

ukomprimerte fi ler og mye mye mer. Få full multi layer timeline XML, 
AAF og EDL redigeringsmuligheter bygget rett inn i DaVinci Resolve! Hvis 
du gjør klippendringer vil Resolve automatisk relinke graderingene!

DaVinci Resolve Software
Full Resolve med ubegrensete noder og multiple GPUer. Bruk 3rd kontrollpaneler.

DaVinci Resolve Lite GratisFri nedlasting med ubegrensete noder. Støtter 1 GPU.

€835*

Full Resolve med full fargekorrigeringskontrollfl ate for de mest avanserte operasjoner.
DaVinci Resolve €24.955*

Nye DaVinci Resolve 9 er nå raskere 
og enklere å bruke!

Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/davinciresolve*Prisene er eksklusive MVA
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shuRE FP 
TRåDLØsT FOR KamERaBRuK

Å kunne bruke trådløst sammen med kamera er noe både proffer og 
videoamatører ønsker seg, men kostnadene har tidligere gjort dette til 
noe kun de med sjenerøse budsjetter kunne makte. Med Shures nye 
serie FP er dette innen rekkevidde for alle. Med en FP5 på kameraet 
og en FP3 sammen med en VP82 på en rimelig fiskestang er man 
plutselig proff lydtekniker! 

Priser:

Shure FP15 Portable Bodypack System w/WL183: 4695,-

Shure FP15 Portable Bodypack System: 4295,-

Shure FP1 Bodypack Transmitter: 1795,-

Shure FP25 Portable Handheld System w/SM58: 4995,-

Shure FP25 Portable Handheld System w/VP68: 5995,-

Shure FP2 Handheld Transmitter w/SM58: 2495,-

Shure FP2 Handheld Transmitter w/VP68: 3495,-

Shure FP35 Portable w/Plug-on Transmitter: 6195,-

Shure FP3 Plug-on Transmitter w/XLRF: 3295,-

Shure FP5 Portable Receiver: 2495,-

Importør: Benum AS, www.benum.no

aDOBE EDGE TOOLs & sERvIcEs
Adobe har lansert Edge Tools & Services, en ny pakke med verktøy 
og tjenester, som gjør det enklere for designere og utviklere å skape 
kreativt og dynamisk innhold til nett og applikasjoner med HTML5, 
CSS3 og JavaScript. Edge Tools & Services inneholder bl.a. Edge 
Animate 1.0, som er gratis for Creative Cloud-medlemmer.
Adobe satser nå tungt på HTML5-standarden, slik at designere 
enklere kan utvikle kreativt nettinnhold, tilpasset både datamas-
kiner og mobile enheter. Med Edge Tools & Services tilbyr Adobe 
en samlet pakke med HTML5, JavaScript og CSS3-verktøy, som 
effektiviserer utviklingen av kreativt innhold og samtidig gir nettsider 
et mer dynamisk uttrykk. Adobe lanserer også sammen med Edge 
Tools & Services en rekke tiltak, som i samarbeid med forskjellige 
open source-miljøer skal gjøre internett mer uttrykksfullt. Det dreier 
seg blant annet om, at webdesignere nå kan lage mer innbydende 
og interaktive onlinemagasiner takket være CSS Regions og CSS 
Exclusions. Også innen typografi og filmatiske effekter, blir elementer 
av CSS noe som kan brukes av flere, og nye CSS-filtre i Chrome 
Canary flytter standarder for visuelle effekter.

Pris: ca. 2.800,-

Produsent: Adobe Systems, www.adobe.com/go/creativecloud

matrox mx02 DoCk
Matrox introduserer de nye Matrox MXO2 Dock, en tilkob-
lingsboks som gir brukerne av Matrox MXO2 I/O enheter og 
MacBook Pro eller Mac-Book Air mulighet for på en enkel måte 
etablere en god og oversiktelig arbeidsplass for redigering eller 
produksjon. Fra en enkelt Thunderbolt tilkobling. kan brukeren 
nå koble på eksterne apparater inkl. et stort HDMI display, er 
keyboard i full størrelse og en mus. En gigabit Ethernet port gir 
tilkoblingsmulighet på et nettverk, og dette med en hastighet 
som er 18 ganger raskere enn overføring av data på ordinær 
Wi-Fi. En SuperSpeed USB 3.0 port og to USB 2.0 porter er 
også en del av løsningen.

Pris: Kontakt leverandør

Leverandør: Matrox, www.matrox.com



snell kahuna k360/Flare
Kahuna 360 står for ”all around” – SD / HD / 3G i samme enhet. 
Mens K360 utvikling kom med Make M / E, som kan ha en mindre 
størrelse, slik at M / E-enheten kan fungere, ved å fordele key-ere slik 
at de fungerer på flere M / E lag. For eksempel, en 2 M / E mikseren 
koblet til en 3 M / E uten vanskeligheter. Det er helt klart noe som 
gir besparelser for en kunde. Neste steg i produktrekken er K360 
Compact, som ble vist på IBC i 2012.
Løsningen er basert på en 6U ramme, hvor K360 fyller 11U. Kahuna 
K360 gir brukerne muligheter for flere mikser alternativer. Det finnes 
flere andre funksjoner i Kahuna, som understreker at det er lett å 
være bruker og fortsatt være med på den skiftende teknologien – 
med Kahuna og K360 er kunden sikret både nå og i fremtiden – fra 
1 M / E til 6 M / E med opptil 42 forskjellige key-ere fungerer dette 
for flere typer brukere.

Pris: Kontakt leverandør

Leverandør: Snell Group, www.snellgroup.com

LOGITEch 
haRmONY TOuch

Med Logitech Harmony Touch kan du 
legge til, fjerne og endre rekkefølgen på 
opptil 50 favorittkanaler fra din kabel- eller 
satelittleverandør rett til en 2,4-tommers berø-
ringsskjerm i farger. 
Fjernkontrollen er ergonomisk formet og har en 
strømlinjeformet plassering av knappene. Tastene 
er bakgrunnsbelyste, slik at du enkelt kan navigere selv i 
mørket. Logitech Harmony Touch er kompatibel med mer enn 225.000 
underholdningsenheter til hjemmet, og mer enn 5.000 merker, og 
den kan styre så mange som 15 enheter. Ladestasjonen som følger 
med sørger for at fjernkontrollen er klar når du trenger den.

Pris: 1499,-

Leverandør: Logitech, www.logitech.no.

THE WIRELESS
MASTERPIECE

Det ultimate valget når det 
kommer til ukomprimerte 
trådløse system på markedet! 
 
Abonnér på vårt Pro-eNews 
på www.sennheisernordic.no 
og få informasjon om demo 
sessions på 9000-serien.

www.sennheisernordic.no

DIGITAL 9000
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Ide siste årene er det imidlertid vokst frem en klynge med et-
terarbeidshus i området rundt Grünerløkka/Rodeløkka/Carl 
Berners plass i Oslo. Denne klyngen har utfordret Storylines 
dominans. Et av disse etterarbeidshusene er Krypton Film, og 

Monitor avla et besøk for å snakke med studio- og utleie-manager 
Jørn Broll og daglig leder Peder Kristiansen, om hvordan de 
opplever konkurransesituasjonen i bransjen i dag. 

Jørn Broll sin fartstid i bransjen er lang, og han og Krypton 
Film er godt kjente med den posisjonen og de fordelene som 
konkurrenten Storyline Studios lenge har hatt. 

– Storyline, med sin forhistorie som Norsk filmstudio med 
statlig eierskap, har hele tiden hatt en posisjon og størrelse 
som har gitt større finansielle muskler til investeringer i utstyr og 
annet, enn hva andre mindre private aktører har hatt. Den eta-
blerte sannheten blant resten av bransjen er at Norsk Filmstudio 

har hatt direkte eller indirekte tilskudd, som du også referer til. 
Dette er en fordel som ingen av utfordrerne har hatt. Hvordan 
dette har foregått eller foregår i dag spiller egentlig ikke så stor 
rolle for oss. Fokuset er hele tiden å forholde seg til den reelle 
konkurransesituasjonen i markedet som vi operer forteller Broll.

– Private firma som starter opp har selvfølgelig ikke den samme 
finansielle tryggheten i ryggen som en stor etablert aktør med 
solide eiere har. Likevel velger andre, samt oss selv, å etablere 
seg i bransjen og skape et alternativ. Vår virksomhet her på 
Krypton har alltid balansert på en knivegg i forhold til løpende 
inntjening og investeringer. Dette har krev sunn drift fra dag en. 

– Vi har alltid strebet etter å være tidlig ute og tenke nytt, og 
vi har stadig utvidet driften. På utleie til spillefilm i Norge i dag er 
det egentlig tre alternativer hvor én aktør er halvt statlig, én er 
delvis dansk eid – og oss i Krypton som er hundre prosent norske.

Storyline Studios på Jar har lenge vært landets dominerende aktør innen filmetterarbeid. 
Da de i 2009 kjøpte opp konkurrenten Chimney Pot, var det mange stemmer i bransjen 
som hevdet at Storyline nærmest hadde etablert et monopol. På grunn av at Storyline 
tidligere var Norsk Filmstudio, som siden 1990-tallet hadde vært eid av norske kom-
muner og staten, har de vært sikret økonomiske støtteordninger og fordeler som ingen 
private aktører kunne ha drømt om. 

Krypton Film med utleiesjef Jørn Broll har fått et solid bein innen opptaks- og etterarbeidsmarkedet for film.
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Filmproduksjon på Oslo Øst kRyPTON FILm

Daglig leder Peder Kristiansen utdyper hva som har vært med på å 
gjøre Krypton Film konkurransedyktige.

– Det er en løpende utviklingen innen digital arbeidsflyt på filmpro-
duksjon, og mer effektive og rimelige løsninger blir hele tiden lansert. 
En ny aktør har en fordel av å ikke dra med seg en tung historie i 
forhold til investeringer i utstyr og prosesser. Videre er vi fleksible 
og dynamiske i forhold til personell. 

For å vinne oppdrag på bekostning av veletablerte aktører må man 
jo bare levere bra gjennom kunder. Det finnes ingen snarveier. Man 
må levere toppkvalitet. Vi i Krypton kjenner kameraformatene veldig 
godt – fordi vi alltid tester formatene både gjennom vår kamerautleie og 
etterarbeidet. Derpå imøtekommer vi den kvaliteten kunden ønsker. 

Men de som bestiller dere er vel uansett opptatt av produktet og ikke 
hvilke maskiner som benyttes?

– Det er jo klart, fortsetter Kristiansen. Det som har noe å si er 
jo om man klarer å levere raskt og effektivt. Og Krypton befinner 
seg i et mellomsjikt. Vår utfordring er på den ene siden å levere en 
raskere effektivitet og et bedre produkt enn de som sitter hjemme på 
en Mac, og på den andre siden være mer prisgunstige enn de større 
aktørene som har mange folk, en større administrasjon og kanskje 
flere gamle og dyre investeringer. 

– Det er jo ingen forskjell på vår bransje og andre bransjer som 
driver med produksjon i Norge. Man må effektivisere og man må 
ha flinke folk. I Norge har det tradisjonelt vært at prisen på de ulike 
tjenestene har vært basert på utstyret som blir benyttet. Men vi i 
Krypton bryr oss mer om at det er kompetansen til den personen 
som gjør jobben som du faktisk betaler for. 

Kan dere holde prisene deres i nærheten av Storyline sine priser?
– Absolutt, vi kan ikke noe annet for å kunne konkurrere, svarer Broll. 

KRYPTON FILm
Krypton Film ble i 2006 opprettet av Marius J. Hansen og 

Theodor Kristensen, samt Jørn Broll som kom med på laget 

etter hvert – alle tre filmfotografer. I starten drev de kun med 

utleie av utstyr, og de tre opphavsmennene ønsket å kun satse 

på den digitale verden – i en bransje hvor andre aktører fort-

satt ikke ønsket å gi slipp på sitt filmkamerautstyr. Siden har 

Krypton Film utvidet sitt virke til å også omfatte flere etterar-

beidstjenester, for eksempel redigering, color grading, online, 

visual effects, compositing med mer. Deres lokaler i Fjellgata 

30 rommer også et 200 kvadratmeter stort innspillingsstudio.

•  Records 8 channels + stereo mix to SDHC card
•  8 XLR inputs, 8 XLR Outputs, AES/EBU
•  Built-in mixer with 3-band EQ and MS decoder
•  Built-in 10in/8out USB audio interface with  
   simultaneous recording to DAW
•  Large touchscreen display for easy navigation
•  SMPTE timecode In/Out
•  AA battery, AC adapter or External 4-pin type battery

A New Dimension in 
Professional Portable RecordingNEW

www.rolandsystemsgroup.no

DPA 5100 Surround Microphone
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Filmproduksjon på Oslo Øst

Dere er i år blitt brukt av Filmkameratene, som nå produserer 
filmatiseringen av Knut Hamsun sin roman Victoria. Det ligger 
vel mye annerkjennelse i å få oppdrag i fra et slikt velrennomert 
produksjonsselskap?

– Ja, vi har jobbet hardt for å nå inn til produksjoner som er 
såpass store som Victoria. Vi har gjort oss erfaringer gjennom 
flere spillefilmer og annet, med ulikt utstyr, distribusjon av 
dailies, ikke minst backup-løsninger og etterarbeid helt frem 
til ferdig DCP. 

Men hva med mindre betalingsdyktige produksjoner? Har dere, i 
likhet med Storyline, noe rom for å gi arbeidskreditt til spillefilm-
produksjoner – og satse på å få etterbetalt etter kinopremierer? 

– Ja, og det har vi gjort, medgir Broll. I 2010 ga vi flere pro-
duksjoner kreditt, jeg tror det var fire stykker, og det var kanskje 
litt for mange … Man må vente så lenge på å få betalingen, og i 
mellomtida hviler hele inntekta vår på kamerautleieavdelingen. 
Det er ugunstig for en relativt sårbar bedrift som oss, som må 
drives sunt hele tiden.

Kristiansen tilføyer: – Men vi må alltid vurdere om vi trenger 
å være med på produksjoner som innebærer kredittordninger. 
I forfjor trodde alle at man kom i mål uansett – om det bare 
kom 10.000 besøkende på kino, så ville pengene renne inn. 
Men du blir så avhengig av at filmen faktisk blir bra og at hele 
prosjektet kommer i mål – og sjansene for å underveis bli utnytta 
av produsenten er stor. 

Føler man seg tvunget til å gi arbeidskreditter for å holde seg 

aktive – og for å ha fremtidige inntektskilder? 
– Det er nok en blanding av at man gjerne vil jobbe med enkelte 

produsenter og at vi trengte nye erfaringer, forklarer Broll. Man 
gjør en investering mot at man får høste nye erfaringer, og man 
får justert kontaktnettet sitt og hvilke maskinvare man trenger. 
Samtidig får man følt på hvilke forventinger klienter knytter til 
våre ulike etterarbeidsrom – og man blir bedre kjent med hvilket 
tempoet man har på leveringene sine. Vi har lært veldig mye, 
og er også blitt flinke på å levere det som er forventet. 

Hvordan er og blir konkurransen internt i Norge sammenlignet 
med konkurransen fra utlandet? Det er jo stadig flere produks-
joner som legger produksjonselementer til andre land. 

– Det blir som før, det, hevder Broll. Konkurransen blir her 
i landet.

Men er det ikke vanskelig å konkurrere når utenlandske ope-
ratører kan stille med et trailerlass med både rimelig utstyr og 
servicepersonell? 

– Prisene på utstyr er generelt lave i Norge sammenlignet 
med resten av Europa, fortsetter Broll. Dessuten kan norske 
aktører stille med rask service hvis problemer oppstår under-
veis i produksjonen. Produsentene kan få et problem når hele 
innspillingen stopper opp i flere dager på grunn av for eksempel 
en manglende reservedel. Det er litt vanskelig å få oss å stille 
opp for å serve utstyr til en konkurrent som har underbydd oss. 
Det blir feil. 

– Et helt annet tema er når produsentene velger å flytte hele 

”Det er jo ingen forskjell på vår 

bransje og andre bransjer som 

driver med produksjon i Norge. 

Man må effektivisere og man 

må ha flinke folk.” 

 PedeR kRisTiansen,  
daglig ledeR i kRyPTon film



  

 

eller deler av produksjonen utenlands. Da kommer vi som regel til kort 
når det gjelder leveranse av kamerautstyr. Men, allikevel, fremstår 
Norge som et attraktivt sted å gjøre etterarbeidet. Prisene er konkur-
ransedyktige og man har i tillegg nærhet til regi, foto og produsent, 
tilføyer Kristiansen.

Sveinung Golimo, produsent hos Filmkameratene, mente det var 
rom for flere store aktører her til lands (SE EGEN SAK) – er det også 
Kryptons erfaring? 

– Når det kommer til utleie av utstyr er markedet forholdsvis mettet 
med skvisede marginer. Så nei, jeg kan ikke være helt enig i at det 
er rom for flere store på det område, slår Broll fast. Norge er et for 
lite land. Vi slåss mer enn hardt nok om de produksjonene som er. 

– På en annen side, når det kommer til etterarbeid, vil det hele tiden 
oppstå nye kreative miljøer på lyd og bilde, og noen vil selvfølgelig 
vokse seg store nok og bli reelle utfordrere. 

Golimo sier at det er viktig å ha aktører å velge mellom, men du sier 
at på sikt så kan ikke alle som eksisterer i dag overleve? 

– Jo, med tanke på de som driver med utleie av utstyr, så kan 
de som eksisterer i dag overleve, men jeg tror ikke det er plass til 

én eller to aktører til. Jeg kan love deg at flere store utenlandske 
aktører kontinuerlig vurderer Norge som et alternativt marked, og en 
konsolidering foregår i Norden og resten av Europa med større og 
større internasjonale enheter. Foreløpig holder de store internasjonale 
aktørene seg unna en etablering i Norge…

Men hva etterarbeid angår; styrken deres er vel at det her på Øst-
kanten i Oslo har vokst en klynge med samarbeidspartnere – som 
kan utfordre Storyline sin dominans? 

– Nå er jeg vel ikke enig i at Storyline har noen form for dominans, 
parerer Kristiansen. Men ja, innen visse deler av filmproduksjon i 
Norge har store deler av kompetansen og infrastrukturen tidligere 
vært samlet rundt Jar. I den senere tid har kompetansen og infra-
strukturen blir mer spredd over byen. Dette gjør jo at ulike konstel-
lasjoner på denne siden av byen kan levere en komplett kompetanse 
og infrastruktur til en filmproduksjon. Hvis kundene uansett måtte 
ut til miljøet rundt Jar for å fullføre en produksjon, så hadde nok 
sjansene vært store for at alt av etterarbeid ble gjort der borte. Så 
selvfølgelig, det at du får etablert en klynge er jo alfa og omega. Jeg 
syns et kjennetegn ved leverandørene i norsk filmbransje er at alle 
aktørene samarbeider veldig godt. n

kRyPTON FILm

Sony PMW-200

Sony PMW-150
41 900,- eks. mva.

Kompakt videokamera med tre 
1/3” sensorer og tre uavhengige 

ringer for zoom, blender og fokus.
 

Full kontroll for full fleksibilitet!

Pris 29 644,- eks. mva.

Et kompakt og bærbart videokamera 
med full HD 1/2,9" CMOS sensor gir 
forbausende høykvalitets opptak i 

XDCAM format.

Pris nå 51 115,- eks mva!

PMW-200 er arvtageren til Sonys respekterte 
PMW-EX1 videokamera. Tre store 1/2” sensorer 

og oppdatert kodek gir krystallklare bilder. Denne 
nye robuste arbeidshesten er lett å håndtere til 

allsidig profesjonell bruk.

Telefon: 22804000 
Epost: info@videoutstyr.no

Internett:
www.videoutstyr.no

VideoUtstyr Norge AS,
Stanseveien 4, 0975 Oslo

Videoprodukter for profesjonelle
Sony PMW-100

Håndholdte kringastingskameraer

HD-SDI, 50Mbps og 422 farger
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Mer konkurranse gir flere muligheter 
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Norsk filmstudio var veldig dominerende en periode, 
på lydetterarbeid, kamerautleie og studiofasiliteter. 
Når de begynte å få konkurranse fra Chimney Pot, så 
møtte de dette med å kjøpe dem opp – og så ble de 

til Storyline. I bransjen opplevde vi nok det som at de prøvde å 
fjerne konkurranse for å opprettholde markedsposisjon.

 – Men dette ga på den andre siden mulighet til nye eta-
bleringer. Det er viktig med dynamikk i markedet og at det er 
flere aktører på banen. Og vi som produsenter ønsker å ha 
valgmuligheter. Men, jeg tror at det må være en viss størrelse 
på et selskap for at det skal være en reell konkurranse.   
 
Hvordan ser du for deg årene som kommer i forhold til hvem som 
vil være i vekst og hvem som ikke vil kunne overleve?  
   – Vi vil nok fortsatt se at det kommer ulike små selska-

per hist og her, sannsynligvis flere med kortere enn lengre 
varighet, men det er rom for et par-tre større aktører i det 
norske markedet. Man jobber jo for at man skal kunne trek-
ke flere utenlandske produksjoner hit til Norge, og man hå-
per jo at dette kan gi flere jobber til norske aktører.   

Er det grunn til å frykte konkurranse fra utlandet?
– Konkurransen fra utlandet er viktig. På de produksjonene 

vi i Filmkameratene jobber med er det jo ofte utenlandske 
aktører også på finansieringssiden. Dette er forpliktende, 
men dette gir oss i gjengjeld tilgang til markeder der. 
 
Vil ikke de fleste land finne Norge for dyrt?

– Jo, derfor behøver man incentivordninger – som går ut på 
at man får støtte i forhold til hvor mye penger man bruker i det 

Sveinung Golimo er produsent hos Filmkameratene, som de siste årene har høstet stor 
suksess med produksjoner som Max Manus og Trolljegeren. Golimo har også mange 
års bakgrunn i Norske film- og TV-produsenters forening, hvor han også har vært styre-
leder. Filmkameratene, som i disse dager ferdigstiller filmatiseringen av Knut Hamsuns 
Victoria, har denne gang valgt samarbeidspartnere blant de mindre og yngre aktørene 
på Oslos østkant, eksempelvis Lydhodene og Krypton Film. 



 

 

Mer konkurranse gir flere muligheter kRyPTON FILm

aktuelle landet, med andre ord, hvor mange arbeidsplasser 
man skaper. Det finnes co-produksjonsmidler som gis av Norsk 
Filminstitutt. Det har jo lenge vært vedtatt filmpolitikk at man skal 
ha en incentivordning, men den er jo aldri blitt igangsatt. Det er 
imidlertid viktig at det er en automatikk i en slik incentivordning, 
men med dagens system her til lands er dessverre ikke dette 
tilfelle. Det kan ikke være slik at hvis man for eksempel skal legge 
en James Bond-film til Norge, så kan man ikke lage noen norske 
filmer det året. Det må være mekanismer som er uavhengige 
av de øvrige bevilgningene som gis til produksjoner i Norge.

– Tyskland har et stort støttesystem som baserer seg på dette, 
og det gjør at veldig mange filmjobber legges til Tyskland, for 
eksempel en hel del etterarbeid fra blant annet Norge. Island 
og Canada har også vært veldig tunge på dette. Det dreier seg 
om å bygge opp ny kompetanse, fagmiljø og industri. Dette er 
næringspolitikk. 

 
Hva teller mest når et produksjonsselskap skal hente inn kompe-
tanse til en filmproduksjon? Kommer alltid hensyn til pris først? 

– En produsent vil se etter flere ting. Pris og kompetanse er 
selvfølgelig sentralt, men det er avgjørende at man finner folk 
som er leveringsdyktige. Dette går spesielt på ting som krever 
kunstnerisk innsikt, for eksempel lyddesign og fargesetting/co-
lour grading, men også visuelle effekter. Og leveringsdyktighet 
er avgjørende. Kostnadene på det tekniske produksjonsutstyret 
har jo falt vesentlig de siste årene. Terskelen for å etablere seg 
er dermed blitt lavere – og derfor har vi fått flere aktører på 
banen. Men det hjelper ikke om et lite selskap har det utstyret 
og den kreative kompetansen som kreves, hvis det ikke kan 
gjennomføre store prosjekter. n

Filmprosjektet Victoria er basert på romanen ved samme navn, utgitt i 
1898. Torun Lian har skrevet manuskriptet over Hamsuns bok, og hun 
har også regien.

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Kino Flo Diva-Lite 400.

TV og foto belysning

KinoFlo 4ft. 4 Bank

“Flourocent” 
 lys

• Lav vekt: 5,9 kg
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch  
 55w rør

• 2900, 3200 eller 5500 K
• Ultrakompakt: 15cm
• Trinnløs dimming
• Flicker-free

• Forbruk: 300w, lysutbytte: 
 1000w softlight
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch 
 75w rør
• 2900, 3200 eller 5500 K

• Effektrør kan leveres 
 i flere farger
• Safetycoated rør  
• Step dimming
• DMX
• Flicker-free
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Arenaproduksjon i Stavanger
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Da Viking ønsket å bygge ut et storskjermsystem for sine fotballkamper, var TV Vest en na-

turlig samarbeidspartner. TV Vest sin tekniske sjef, Bjørn Lunde Kristensen, viste oss rundt 

på Viking stadium og fortalte litt om hvorfor de valgte Black Magic som leverandør.

Vi beveger oss igjennom et nettverk av korridorer på 
Viking Stadium. Bjørn er lommekjent og går i raskt 
tempo for å rekke å vise oss alt. 

– Vi har alltid hatt et kundeforhold til Viking. Som 
den lokale kringkaster har man naturlig nok mye kontakt med 
stedets fotballklubb, forteller Bjørn.

Bjørn svinger inn en dør og viser oss restene av et demontert 
klipperom.

– For en stund tilbake hjalp vi Viking med å bygge opp en 
tekniske løsning til en TV-stasjon som de skulle drifte selv. Men 
det ble nok litt for dyrt i lengden. Så vi ble naturlig nok kjempe-
gira når de fortalte de ønsket å satse på storskjermproduksjon 
istedenfor. 

Bjørn runder et hjørne og plutselig befinner vi oss på toppen av 
stadion, med en fantastisk utsikt over hele banen. To gigantiske 
storskjermer, troner i hvert sitt hjørne av stadion. 

– Viking ønsket å øke den totale kampopplevelsen. Så da falt 
valget på storskjermer hvor vi kunne vise nærbilder fra kampen, 

intervjuer i pausen og grafiske fremstillinger av mål, innbytter 
og spillerpersonalia. De ønsket seg en produksjonsteknikk 
leverandør og tok kontakt med oss. 

Tv Vest er en TV-stasjon som driver redaksjonell og kommer-
siell TV-produksjon. Med ansvar for området sør for Boknafjorden 
og Lund kommune har Tv Vest 36 000 seere hver dag. Etter 
at TV2 ble solgt, kan TV Vest skryte av å være Norges største 
kommersielle privateide TV-stasjon. Bjørn er utdannet mediein-
geniør og har lang erfaring med utvikling av tekniske løsninger 
for TV-produksjon. 

Research
Vi har kommet oss ned på gressbanen hvor et par spillere har 
begynt på dagens treningsøkt. I det vi nærmer oss den ene 
skjermen, får vi et inntrykk av hvor stor den faktisk er. 

– Publikums krav av hva som kommer ut av en glassplate er 
lik uansett type glassflate. Folk forventer den samme kvaliteten 
på pc, mobil og storskjerm. Viking hadde sammen med Lyse 

Black Magic har gjort det mulig å produsere live-sport til en 
overkommelig pris. Her er utstyret i bruk på Viking Stadium.
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Arenaproduksjon i Stavanger BLAck mAgIc 

AS fått tak i de flotteste jumboskjermer jeg noensinne har sett. Den 
største er 55 kvadratmeter stor! Så det var klart fra starten av at vi 
måtte opp i høyformat for å yte skjermene rettferdighet. 

Det finnes en rekke forskjellige løsninger på arenaproduksjon. 
Bjørn og teamet brukte mye tid på research. De sjekket opp singel-
box multifunction løsninger, pc baserte løsninger og en mengde 
forskjellig software. 

– Vi gjorde grundig research selvfølgelig. Men det tok ikke så 
lang tid før løsning fra Black Magic sin ATEM-1 matrise stakk 
seg ut som en av favorittene.     
 
hvorfor Black magic
Bjørn fortsetter den guidede turen inn på ”bilderegi-rommet”. Rett 
ovenfor tribunens øverste rad, står et kompakt og mobilt mixebord 
og Black Magic sin matrise pluss et par andre bokser.

– Da vi begynte å se på Black Magic sine løsninger var det først 
som slo oss det ekstremt komprimerte formatet. Det er veldig små 
komponenter det er snakk om, sier Bjørn.

Så fort det var klart at Black Magic kunne være den beste løs-
ningen, tok TV Vest kontakt med AVIT som er Black Magic sin lokale 
forhandler. Og tilfeldigvis hadde de et demokit stående som de kunne 
prøve på dagen. 

– Vi kunne ikke tro det. Vanligvis når man bestiller må man vente 
i flere måneder på deler fra Asia eller Australia. Men her fikk vi mu-
ligheten til å prøve et ferdig opprigget kit, før vi i det hele tatt hadde 

betalt for noe. Vi følte oss med en gang trygge på at dette var det 
riktige systemet.

Hjertet av maskinen i ATEM-1 er matrisen. Den pumper inn og ut 
signaler hele tiden. Signalene fra kamera, grafikk, OB-team kommer 
inn og går ut til mixeren, skjermene på matrisen, dataskjermene og 
til storskjermene.

– Det fungerer som et gammeldags switchboard kan du si. Veldig 
intuitivt og lett å bruke. Det gjør det også mulig for oss å legge to 
forskjellige bilder på de to skjermene. F.eks logoene til hvert sitt lag 
eller inn og utbytter på hver sin skjerm.

Hyperdeck ordningen var også noe som var med på å gjøre valget 
enkelt for Bjørn. Hyperdeck er diskopptagere som kan brukes til 
opptak og avspilling. 

– I gamle dager måtte man måtte skifte tape hvert 20 minutt. Nå 
er det bare å kjøre alt på disk. 

Hyperdecken tar opp ukomprimert DNX-HD eller pro res HD. Black 
Magic forholder seg bare til disse to formatene. Et ukomprimert og 
et komprimert. 

Man kan klippe live on tape eller ta opp alle kamerafeedene så 
man kan gjøre klippen i etterkant. 

– Deilig at noen tar spesifikke valg og holder seg til det når det 
gjelder formater. I en jungel av formater er det deilig at noen setter 
foten ned og tar noen beslutninger. 

Så da For TV Vest gjorde sin bestilling, var det tre ting som veide 
tyngst i valg av system; lett tilgjengelig, en formfaktor som passet 
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Arenaproduksjon i Stavanger BLAck mAgIc 

”Vi følte oss med en gang 

trygge på at dette var det 

riktige systemet.” 

BjøRn lunde kRisTensen, 

Teknisk sjef i Tv vesT

produksjonen og kostnaden. 
– Det du får av funksjonalitet for den prisen er uten sidestykket. 

Veldig effektivt system, sier Bjørn. 
Så bare et par dager etter at avgjørelsen var tatt 

kunne Viking ta i bruk sin første B.O.B (Bærebare Out-
side Brodcasting). Første kampen var mot Rosenborg og 
storskjermproduksjonen ble fort en knallsuksess.   
 
Den praktiske produksjonen
Viking sitter på det redaksjonelle ansvaret mens TV vest står for 
produksjonen. Norsk eliteserie produseres av OB-Team mens 
rettighetene tilhører Altibox og TV2. På tross av dette har TV 
Vest fått en avtale slik at de kan bruke OB-Team sine opptak 
under kampen.

– Vi har laget en bytteavtale som gjør at når OB-Team er her 
og tar opp kamper for TV2, så får vi bruke deres materiale på 
storskjerm og de får bruke vårt materiale til TV-sendingen. Det 
gjør det hele meget kostnadseffektivt for Viking siden vi kun har 
to personer fra TV Vest på opptak. En bildemixer og en fotograf. 
Før kampstart og i pausen sender storskjermene intervjuer med 
spesialister, trene og fotballspillere. Det har blitt et populært 
innslag for publikum. 

– Med ATEM-1 kan vi ta i bruk både eksterne og interne 
videokilder. Storskjermsendingene består jo av live-feed først 

og fremst. Men også grafikk som f.eks informasjon, statistikk 
og ikke minst reklamefilmer for Viking sine samarbeidspartnere. 
Vi har en toskjermsløsning hvor bildemixeren kan gjøre de 
narrative valgene. Han har også muligheten klippe sammen 
små sekvenser og sende det som en del av sendingen. Allsang 
med teksten på storskjermen har jo blitt en megasuksess blant 
annet, smiler Bjørn.

Tv Vest bruker P2 basert kameraer og signalet er 720 50p 
hele veien fra kamera til storskjermen. I tillegg leverer Black 
Magic en boks som konverterer et hvilket som helst signal live 
til det ønskelige output-signalet du måtte ønske deg. 

– Når OB-team kommer på besøk skyter de enten i SD eller 
1080i. Men med denne konverteren er det ikke noe problem 
å blande oppløsning. Uansett hva slags format du putter inn.

videre utvikling
Viking har hatt en ambisjon om å vise scoringer fra andre kamper 
på storskjermen. På den måten gi publikum noe av det de mister 
når de går på kamp, men får tilgang på når de er hjemme. 

– Det er fullt tekniske mulig å få dette til, men her er det ret-
tighetene til materiale som setter en sperre for den tjenesten. 
Det er også flere andre ting som er teknisk mulig, slik som slow-
motion repriser. Men her har NFF veldig strenge retningslinjer. 
Man skal jo ikke drite ut dommeren eller påvirke kampen på 
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noen måte, så det er jo helt forståelig. 
Vi beveger oss ut av stadion og Bjørn forteller engasjert 

om veien videre. 
– TV Vest har nettopp gått til innkjøp av en B.O.B 2. Det er en 

flerkamera-løsningen som gjøre relativt store produksjonen. 
Den kan ta 8 kilder inn, hvor 5 kan være live kamera. Så 
det kan brukes til konserter, konferanser, arenaproduksjoner 
og event. Også er den bærbar, derav det fengende navnet 
B.O.B, ler Bjørn mens han setter seg inn i bilen.

Viking har også ønske seg et trådløst system slik at man 
kan filme publikum og ha et levende kamera som kan henge 
seg på det som skjer og dokumentere.

– Det er kostnadsavgjørelse fra Viking å ikke investere i 
dette foreløpig. Men det er også noe som er fult mulig å få 
til teknisk. Det blir kanskje neste steg. Folk vil jo gjerne se 
seg selv. 

Mens stadion forsvinner ut av synet i bakvindu i bilen, 
går samtalen inn på TV Vest sin generelle tekniske filosofi.

– Vi holder oss så oppdatert vi kan. Men det er ikke noe 
poeng å kjøpe en superflott gravemaskin når du skal grave i 
ditt eget blomsterbed. Viking har valgt å samarbeide med oss 
og Lyse. Kunden får på den måten får man den kompetansen 
man trenger og vi kan si hva det er verdt å betale for, og hva 
som det ikke er nødvendig å bruke penger på. n

33 03 53 20
97 05 53 20 

info@intersonic.no 
www.intersonic.no

DU HØRER DEM HVER DAG!
Men visste du at de sannsynligvis er med på å bestemme hvem du har som favorittstasjon?

Orban Optimod 8600 - lydforbedring som både kan 

Enhver radio fortjener en Optimod som gir et jevnt, 
kraftig og klart lydbilde og utnytter eteren maksimalt!

Orban Optimod FM 8300 v.2 
Avansert prosessering til gunstig pris.

OrbanOptimod FM5500 
Kompromissløs prosessering du har råd til!

Orban Optimod-PC 1101 
Optimod 8500HD-klasse PCI-E stereoprosesserings-

lydkort. Microsoft Windows® Audio prosessor lydkort for 
profesjonell kringkasting og streaming. 

111202.indd   1 2011-12-02   18.19

Sammen med Orban’s AAC+ streaming encoder 
Opticodec-PC 1010PE, får du førblø�ende god 

lyd med så lite som 32kb/s.
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ie Kortfilmen ”Berserk” er den første Norskprodusert 3D 
filmen hvor forarbeid, innspilling, og etterarbeid er 
utført i landet. Det kan virke som dette er starten på 
ett nytt kapittel innenfor Norsk filmproduksjon. 

”Berserk er en eksperimentell produksjon på alle fronter 
annet enn selve fortellingen.” Produsent John Einar Hagen fra 
Pravda smiler lurt. Vi står på stranda i ett bortgjemt hjørne av 
Hvaler. Det blåser frisk bris fra sjøen og de som ikke trengs på 
sett gjemmer seg hutrende sammen rundt cateringbordet i ett 
av produksjonsteltene. Animasjons-regissøren Pjotr Sapegin 
er fullt opptatt med å instruere amatørskuespillerne i viking-
kostymer på stranda, uvitende om den utfordrende teknikken 
som omsvermer han. 

En 3D film kan lages hvor som helst. Dette har produksjonen 
av ”Berserk” bevist. Det største skrittet er å tørre å ta valget å 
lage en film i 3D, der i fra er resten rimelig smertefritt. Det er 
stereografen sin jobb å veilede produksjonen og tilrettelegge 
den for 3D produksjon. Samtidig som det er stereografen som 

veileder produksjonen er det også viktig for resten av staben 
å ikke gå seg bort i teknikken, men fortsette med å utvikle 
filmens fortelling. 

vision3 står for sterografien
Fotograf Kjell Vassdal har hyret inn 3D selskapet Vision3 for å 
stå for stereografien i ”Berserk”. De jobbet tidligere sammen på 
produksjonen av ”Blåfjell” (2011) og har en god sammenkjørt 
forståelse av 3D grammatikken. 

3D film kan betraktes som sitt eget medie. Det er ingen grunn 
per i dag til å tro at 3D på dette stadiet vil gå i graven eller ta over 
markedet totalt. 3D er rett og slett enda ett filmatisk verktøy som 
gir muligheten til å fortelle en historie på enda en ny måte. 3D gir 
illusjonen av å se ett bilde slik som det ses i virkeligheten. Det 
er nettopp denne effekten av virkelighet som utnyttes i bruken 
av 3D for å påvirke seerens sanseopplevelse. Opplevelsen av 
virkelighet begrenser seg hverken til sjangeren ”Horror” eller ” 
Action”, og det bør ikke 3D heller. Den passer like bra til drama 

Kortfilmen ”Berserk” er den første Norskprodusert 3D filmen hvor forarbeid, innspilling, og 

etterarbeid er utført i landet. Det kan virke som dette er starten på ett nytt kapittel innenfor 

Norsk filmproduksjon. 

”Berserk er en eksperimentell

produksjon på alle fronter

annet enn selve fortellingen.”
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som den gjør dokumentar. Det er selve 3D-produksjonsprosessen 
som avgjør hvor du skal klare å produsere en 3D film. 

Man kan umulig legge skjul på at det kreves en del mer av en 3D 
produksjon enn en regulær 2D produksjon. Kunsten er å vite hvor 
mye utstyr trengs til den spesifikke produksjon og hvor de skjulte 
kostnadene ligger. Dette er noe av kunnskapen stereografen sitter 
inne med og veileder produksjonen til den mest gunstige løsningen. 

Live action 3D
”Berserk” filmes i 3D. Altså er det ingen konvertering av ett 2D bilde 
til 3D. Denne typen 3D som filmes i 3D er kjent i bransjen som ”live 
action”. Den viser deg ett faktisk landskap med den reelle dybden 
og volum, i tillegg er ”live action” ett langt billigere alternativ til 2D 
konvertering til 3D. 3D effekten skapes av at filmen filmes med to 
kamera hvor av hvert kamera representerer bildet du ser med hvert 
øye. 3D filmer manipulerer bevegelsen av seerens øyne for å oppleve 
dybde, og det er denne ufrivillige øyebevegelsen som må monitorers 
av stereografen under produksjon for å forhindre seerens opplevelse 
av fysiske ubehag som kvalme og hodepine. 

Settet til ”Berserk” har lite som tilsynelatende skulle tyde på at 
det er en 3D produksjon. Utstyrsmengden er holdt til det minimale. 
Kablene går fra hvert kamera montert på den større 3D riggen til 
ett nærliggende telt hvor sammensetningen av de to bildene kan 
monitorers live i 3D.

3D-metodikk
For å sette i gang med en 3D produksjon trenger du først og fremst 
to HD kamera av samme modell. Det ene kameraet representerer ditt 
høyre øye, og det andre det venstre øyet. Disse to kameraene mon-
teres på en stereoskopisk rig. Riggene kommer i to hovedmodeller: 
Speilrigg og side-by-side. En speilrigg, også kjent som beamsplitter, 
har ett polarisert organisk- eller metallisk speil montert 45° der det 
ene kameraet filmer gjennom speilet og det andre kameraet filmer 
refleksjonen fra speilet for å danne ett 3D perspektiv. Denne riggen 

er foretrukket i studiostørrelse-omgivelser hvor man kan gå ned til 
en typisk 15,5mm brennvidde. Et høykvalitetsspeil gir ingen forskjell 
i blender. Valget av speil må tas i betraktning dersom du filmer i 
omgivelser der ett organisk speil vil komme til å råtne. Den andre 
riggtypen er en ”side by side”. Denne er generelt brukt fra lengre 
avstander hvor det krever en større avstand mellom kameraene for 
å oppnå ett troverdig 3D bilde. Denne brukes fra lengre avstander 
som f.eks tak på stadion og helikopter shots. 

Produksjonen ”Berserk” har tatt i bruk OB-team sitt Pulsar beam 
splitter rigg og montert to Red Epic med 16-42mm zoomobjektiv. 
Objektivene som brukes må være så nært som mulig matchet i ka-
rakter og kvalitet. For effektivitetens skyld er det foretrukket å bruke 
zoomobjektiver i henhold til å ha et arsenal av matchet fastobjektiv. 
Det er også tidsbesparende å bruke zoomobjektiv av den grunn at hver 
brennvidde har ett eget sentraliseringspunkt og riggen må justeres 
for disse ulikhetene. Jo nærmere objektivene matcher hverandre, jo 
mindre justeringer må til på riggen. Den store hemmeligheten i de 
diverse kommersielle riggene der ute ligger i om riggen har mulighet 
til å justeres manuelt eller mekanisk. Disse parameterne som må 
justeres er tilt, side-roll og høyden av kamera. Disse parameterne 
sørger for at de to bildene som kameraene fanger til en hver tid er 
like i alle akser, altså ”aligned”. Utover disse innstillingsparameterne 
har man også konvergens og interaxiale bevegelser for å skape 
selve 3D effekten. 

arbeidsprosessen
Stereografen Matt Smith står foran 3D monitoren i teltet og følger med 
på bildet Kjell Vassdal skyter. Matt justerer den ”interaxiale distansen” 
mellom kameraene for å skape 3D effekten han er ute etter. Samtidig 
som han justerer distansen mellom kameraene for å skape dybden, 
følger han også nøye med på de to bildene i forhold til hverandre.

Konvergens av øynene er den eneste muligheten seeren har for 
å oppfatte 3D bildet. Øynene konvergerer ufrivillig når det høyre og 
venstre bildet er separert. Tar du av deg 3D brillene vil bildet sees 

Animasjonsregissøren Pjotr Sapegin lager med dette sin første ikke animerte 
film, her er det 3D som skal skape noe av det kunstneriske uttrykket.

Produksjonen er et samarbeid mellom kameravdelingene ved Storyline, OB-
team og Hocus Focus på etterarbeid. 
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som uklart og dobbelt. Det er ulikhetene i de vertikale aksene av 
bildet som kan være den store pengeslukeren i postproduksjon. 
Ligger for eksempel det venstre bildet lavere enn det høyre vil 
man rett og slett tvinge seeren til å gjøre en ufrivillig øyebeve-
gelse som er fysisk umulig. Det er disse vertikale ujevnhetene 
mellom de to bildene som skaper hodepine og må rettes opp i 
etterarbeid. Med en mekanisk rigg er det mulig å ha full kontroll 
over alle de fem parameterne til en hver tid under innspilling og 
dermed kreve minimal til absolutt ingen justering i etterarbeid. 
Forskjellen mellom mekaniske og manuelle rigger vil altså være 
forskjellen mellom en høykvalitets 3D film og ett middels resultat 
men teknisk bestått 3D film. 

hvordan skape dybde
Kjell Vassdal poengterer at man må velge objektivenes brenn-
vidde ut i fra det beste for 3D dybden. Årsaken kommer av at 
en 3D film skal gjerne fortelles gjennom bruken av vide brenn-
vidder. Alt over 45mm anses som faretruende 3D-destruktivt. 
En utfordring for enhver teleglad fotograf. Med bruken av tele vil 
de områdene ute av fokus oppleves som flatt og fjerner dermed 
volumopplevelsen i 3D. Hele bildet skal være i fokus med opp-
merksomheten tiltrukket av det som kommer nærmest seeren. 
Diverse myter har oppstått at fokus bør ligge på objektet som 
befinner seg på lerretsplanet i 3D rommet, men har du ett uklart 
objekt som ligger nærmere seeren enn det som er i fokus vil 
dette oppleves som svært forstyrrende. Et forstyrrende element 
vil igjen fjerne seeren fra fortellingen. 

Det er visse tommelfingerregler når det kommer til kompo-
nering av bildet for å heve 3D illusjonen, og gjenstander og 
kontraster i bildet kan igjen ta vekk 3D illusjonen. Disse er sær-
problemer som stereografen skal til en hver tid råde fotografen 
om under produksjon. Noen kan bearbeides i post-produksjon, 
andre må rettes opp der og da under innspilling. 

For at en film skal bli den optimale 3D opplevelsen skal ikke 
bare teknikken klaffe, men filmen skal til syvende og sist fortelle. 
Det er stereografens ansvar å sørge for at 3D filmen er korrekt 
utført teknisk for å heve 3D opplevelsen samt kvalitetssikre at 
3D effekten ikke gir fysiske ubehag som hodepine og kvalme. 
Stereografen skal forstå filmuttrykket og komme med innspill 
til fotografen for å løse visse komposisjonsproblematikk som er 
fortellende i 2D men destruktiv for 3D effekten. Som oftest har 
ikke fotografen erfaring med 3D komposisjon og stereografen 
veileder fotografen i 3D-bildekomponering. Dette er ett krevende 
dilemma som unngås ved at stereografen er innblandet allerede 
på story board stadiet av produksjonen. 

stereografens oppgaver
Stereografen følger filmen til og med gjennom leddene i post-
produksjon. Bildebehandlingen er den samme som i en 2D 
produksjon. Filene lagres og rendres. Klipperen klipper filmen 
og VFX avdelingen programmerer spesialeffektene til filmens 3D 
rom. Fotografen grader fargene, og stereografen kommer inn rett 
før sluttleddet og dybdegrader filmen til visning på kinolerretet og 

senere DVD utgivelsen. Hver størrelse av visningsformat krever 
sine egne stereoskopiske verdier. Erfaringen til Stereograf Matt 
Smith og resten av staben til Vision3 har vært en stor trygghet 
for produksjonen av ”Berserk”. 

I sin helhet har stereografen ikke bare ett teknisk ansvar for 
filmens beste, men ett kreativt ansvar for utrykket og seerens 
oppfattelsen av filmen. Stereografien kan manipulere seerens 
følelse av behag og ubehag, oppmerksomhet og medfølelse til 
historien og karakterene som tar del i den. Det er opp til regis-
søren hvilke av disse påvirkningselementene som skal tas i bruk 
og hvor i filmen de gjør sin beste nytte for å heve seerens opp-
levelse av fortellingen. I samarbeid med filmens kreative kjerne 
kan stereografen utvikle en film som ikke sees men som også 
oppleves som virkelighet, tross dets tekniske begrensninger og 
tilretteleggelser under innspillingen. – Jeg føler at 3D er ett nytt 
verktøy som veldig få har tatt på alvor. Målet med kortfilmen er 
å ha en film som er bedre i 3D enn i vanlig 2D. 3D er der for å 
gi filmen en ekstra dimensjon sier produsent Hagen. n

JaNNIcKE mIKKELsEN
Norsk stereograf med bred arbeidserfaring fra internasjonale spillefilm-

produksjoner. Har gjort stereografien på spillefilmen: Paramunt Pictures 

produserte: ”Hansel and Gretel: Witch Hunters”(2013). 

Arbeidspesialisering: Stereograf, cinematograf, 3D produksjonskonsu-

lent, 3DSkribent og foredragsholder.
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Få oppdatert informasjon om alle våre produkter på www.aja.com

Voks med AJA
AJA kommer med tre nye produkter som fortsetter utviklingen innen on-
set løsninger, 4K, mobil redigering og filbasert arbeidsflyt.

T-TAP™

Bli mobil. Med en størrelse mindre enn en 
kortstokk sørger T-TAP for at du får SDI og HDMI 
10-bit video og embedded audio output fra alle 
Thunderbolt™ - tilkoblede systemer. Dette er 
kompatibelt med all redigeringssoftware som 
bruker AJA drivere, T-TAP gir deg SD-, HD- og 
2K-oppløsning rett i hånden.

Ki Pro Rack

Få overgangen fra tape til filbasert 
arbeidsflyt til å være sømløs. Ki Pro Rack har 
et frontpanel interface som hører hjemme 
i et proft maskinrom. Med profesjonelle 
video- og audiotilkoblinger, RS-422 kontroll 
og direkte opptak til høykvalitets ‘ready- 
to-edit’ filer, så er Ki Pro Rack den ultimate 
løsningen for å skifte til tapeløst.

Ki Pro Quad

Gjør deg klar for 4K nå. Ki Pro Quad gir 
oppløsning fra HD opp til 4K, alt i full 4:4:4 
kvalitet. Debayer RAW kamera data i real time, 
tar opp 4K ProRes til flyttbare SSD-disker og gir 
deg 4K- og HD-oppløsning samtidig. Ki Pro Quad 
forener alle stegene i din arbeidsflyt fra kamera 
til monitorering og redigering. Alt dette i en 
kompakt kraftfull pakke til en overkommelig pris.

™
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IBC 2012 – utvikling og trender

Europas største kringkastingsmesse IBC 2012 ble avviklet i Amsterdam i september. Dette er 

messen som gir deg oversikt over utviklingstrekkene innen teknologien bak  TV-produksjon. I 

Amsterdam kan du fordype deg i livebroadcast, radio, film, lyd og lys for produksjon av film 

og TV. I Amsterdam var mer enn 50 000 teknisk intresserte til stede for å møte forretnings-

forbindelser, oppgradere informasjon og investere i ny teknikk.

50 937 var det eksakte tallet for antall deltakere på 
IBC 2012, en del av arrangementet på IBC er et eget 
konferanseprogram over flere dager. Drøyt 300 ulike 
talere innen alt fra særtemaer innen teknologi, til nye 

trender innen marked og forretningsutvikling holdt foredrag. En 
av det mest markedsførte talerne var Will.i.am. kjent som alt fra 
internasjonal innspillingsartist, produsent, teknolog, entreprenør 
og Intels Director of Creative Innovation. Ønsker du å få oversikt 
over talerne kan du gå inn og velge blant foredragene på: ww.ibc. 
org/sessionsondemand.

IBC 2012 kunne også notere seg for en liten publikumsøkning, 
med 0,93 % vekst i antall besøkende. Det viser at det er en liten 
optimisme og økt tro på markedsvekst i bransjen. Antall selskap 
har også økt med over 1400 utstillere på messen. Messen var 

indelt i tre hovedavdelinger Creation, Management og Delivery. 
Mange av hallene på IBC har også egne temaer, slik at det er 
mulig å få oversikt for besøkende. 

 
Fra hall til hall
Størst av alle stander kan man krone Sony Professional Europe 
til vinner av. Sony hadde en hel hall, nr 12, nesten for seg selv.

Ambient Recording var en utrolig oppvisning med sine under-
vannsmikrofoner, eller hydrofoner. Her kunne man se det seneste 
innen kameraer i action, så vel som deres skjermer og software, 
for eksempel Spectra Layers Pro og en preview av Vegas Pro 12. 

Avit/LiveU var et av de selskapene Monitor besøkte. Teknologi 
innen video on demand og multiscreenløsningar viste seg også 
å være en av de markante sakene som man diskuterte og viste 
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Johan Otterström fra Draco System AB er Data Video 
sin forhandler i Norden. Her i Dato Video sin nye OB-
buss, fullrigget med prisgunstig teknikk som 
gjør OB drømmen mulig for mange fler.
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på årets IBC. En teknologi som nå blir løftet fram er 4K, der de første 
skjermene som kan spille av 4K nå kommer på markedet. Nærmest 
som en tradisjon kom også James Cameron denne gang og pratet 
om 3D og sin visjon for dette. I hall nr 7 fant man selskaper som 
Avid, Adobe, AJA og Blackmagic Design med sine store stander. Avid 
lanserer nye SPHERE og Adobe lanserte Adobe Anywhere. Begge 
selskapene opplever nå at man får en rekke nye brukere fra FCPX. 
AJA har en ny router og nytt ekstrautstyr for Ki Pro-serien. Blackmagic 
viste sitt nye Cinema-kamera med ulike objektiv- og riggekonfigu-
rasjoner. Dette kamera ser lovende ut og Monitor jobber med å få 
på plass en test av kamera. I hall nr 1 møtte man Grass Valley med 
en stor stand som innkluderte en scene og deres nye kamera som 
man kunne prøve å filme med. I hall nr 11 fant man selskaper som 
Canon, Vitec, Videocom og Arri. Canon viste hele serien med sine 
C100, C300 og C500 kameraer som imponerte besøkene. Dette var 
en stand som utløste kjøpebehovet hos mange. Canon innbød også 

til kinovisning der de viste opptak fra DSLR-filmkameraene sine. I 
hall nr 9 fant man Panasonic som kom med et nytt studiokamera, 
AK-HC 3800, og et P2-kortadapter. GoPro var også der med sine 
actionkameraer, som nå blir brukt for å styrte tusen vis av mil gjennom 
verdensrommet.

I hall nr 8 viste DPA Microphones sitt nye headset d:fine og sang-
mikrofonen d:facto. EVS var også der med deres nye C-casts løsning. 
Funksjonen tar og lagrer alle kameraenes bildemateriell og brukeren 
kan velge selv hva han vil mikse inn som slowmo og reprise opptak. I 
denne hallen var det også lett å stoppe opp ved Sennheiser som blant 
annet viste sitt nye digitale trådløse mikrofonsystemer 9000-serien. 
Slik Monitor tidligere har fått vist på en egen Sennheiser-konferanse 
finnes det en rekke muligheter med den digitale teknikken for trådløse 
systemer. Sound Devices kom med nyheten, opptaksboksen 664 
med tilbehør. En spennende løsning for de som trenger en patent 
opptaksløsning for lyd. 

Denne Silverback løsningen gjør at du kan koble fiberoverganger til kamera. Thomas Diseth i Deluxe Film er Arri sin representant i Norge.

Kieran Magee er direktør for Professional Imaging hos Canon, han viste stolt 
fram selskapets fullskala DSLR-filmkameraer som C300.

John Hjelle fra Eprom skal bistå Rohde & Schwarz nå som DVS blir en del av 
selskapet. DVS er stor innen digital arbeidsflyt på etterarbeidssiden.
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utviklingstrender
I tillegg til kamera- og mikrofonleverandørene finnes det en rekke 
selskaper med løsninger for infrastruktur og kringkastingsleve-
ranse fra A till Å. Et slikt selskap er Rohde & Schwartz som nå 
ekspanderer. De har kjøpt opp DVS og beveger seg lengere inn 
kringkasting med en ny kompakt og kompetent Headend-løsning 
og en ny transmitter med Doherty-teknik. Det tyske selskapet 
ser meget positivt på framtiden og ser en rekke muligheter for 
ekspansjon innen sitt forretningsområdet og et økt behov for 
bra playout- og transmitterløsninger.

– On-the-air broadcast kommer ikke til å forsvinne selvom IP-
basert kringkasting vinner fram. Det finnes fortsatt og kommer 
lenge til å finnes plasser der fibernettt ikke legges, mens luftsendt 
TV når ut overalt, sier Jürgen Nies, Head of Rohde & Schwartz 
Broadcasting Division, til Monitor.

Harmonic er et annet selskap som tar opp kampen om leveranse 
til TV-stasjonene og levererer komplette end-to-end-løsninger 

for kringkasting. De viste opp sin fil-baserte Transcoding-tek-
nologi, Integrated Network PVR og forbedret Spectrum Chan-
nelPort Integrated Channel Playout, samt deres MPEG-DASH-
koding som også ble brukt under sendingene av OL i London.  
 
IBc awards
IBC deler også ut priser. The IBC2012 Award for the International 
Honour for Excellence ble denne gangen delt ut til det japanske 
kringkasteren NHK:s Science and Technology Laboratories 
(STRL). To filmer som viste mulighetene innen ny teknologi 
ble vist i forbindelse med ”Behind the scenes of broadcasting 
the London 2012 Olympic Games”, og en fantastisk preview av 
”Sir David Attenboroughs Galapagos”, og den siste 3D wildlife-
filmen fra Colossus Productions, som er et samarbeid mellom 
Sky og Atlantic Productions. 

Du kan se alle IBC-prisvinnerne og finalister på www.ibc.
org/awards. n
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Nikon var også markant til stede på IBC2012 med de nye DSLR filmkamera-
ene D4 og D800.

Norwia fra Sandefjord slår seg fram i router markedet her med Lars Erik 
Eriksen og Tracey J W Ford.

Panasonic viste nye og raskere P2 kort, og inviterte til en lukket visning 
for pressen på deres stand.

Erik Ræder og John Canning i Wevideo utvikler en løsning for redigering 
av film og TV i nettskyen. De har fått et amerikansk venture selskap inn på 
eiersiden, noe som gir nye muligheter for det norske gründerselskapet.

IBC 2012 – utvikling og trender



 

IBC 2012 – utvikling og trender IBc 2012

Olivier Bovis er Sony Professional sin sjef for AV Media. Her viser han en ny 
diskløsning. Sony viste en rekke produkter som PMW-100, EX1, F3 og FS100 
på messen.

Craig Newburry som er salgsansvarlig i Wohler Technologies skal løfte selskapet 
inn i framtiden. Wohler satser nå på å bli en viktig spiller innen infrastruktur og 
avansert fildeling for kringkastere.

Telefonhybrider for POTS, ISDN og VoIP

➻ Talkshowsystem med database og screeningfunksjon

➻ To eller seks inkommende linjer 

➻ Digital ekkokansellering, AGC og expander 

➻ Telefonkonferanse

➻ Svar- og talefunksjoner styres fra valgfrie plasser

AVT Audio Video Technologies GmbH distribueres av Intersonic AS 
Nedre Vei 8, 3183 Horten | 33 03 53 20 | 97 05 53 20 | www.intersonic.no

Besøk www.avt-nbg.de
eller kontakt Intersonic
for mer informasjon.
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M ed dagens vektlegging av miljøhensyn, er LED-
lys et produkt i tiden. Med LED-teknologi sparer 
vi strøm, og lysarmaturene blir mindre enn ved 
bruk av konvensjonelle lamper. For eksempel kan 

vi med LED-teknologi få samme lysutbytte med 4-10 watt som 
med en 30–75 watts konvensjonell lyskilde. Dermed reduseres 
energiforbruket med over 80 prosent.

Med opptil 35 000 timers brennetid, har LED lang levetid. 
Hvis lampen står på 5-8 timer pr. døgn betyr dette at man får 
en levetid på opptil ti år. Det er omtrent seks ganger så lenge 
som konvensjonelle glødelamper klarer med sin brennetid på 
6000 timer. LED-teknologien er mer økonomisk på lang sikt 
og krever mindre vedlikehold, siden lampene ikke behøver å 
byttes så ofte.

LED-lys avgir ingen varme å snakke om og kan derfor brukes 
i varmefølsomme miljøer, som eksempelvis nær hud, tøy og 
lignende. 

Bruksområdene for LED-teknologien er mange, alt fra hjem-

memiljø og lommelykter til scene- og eventvirksomhet, film/
video og mye mer.

LED-teknologi
LED står for Light Emitting Diode og er en lysdiode som utstråler 
inkoherent monokromatisk lys ved en elektrisk fremoverrettet 
spenning. Teknologien ble funnet opp så tidlig som på midten 
av 1920-tallet av russeren Oleg Vladimirovitj Losev, og i 1962 
kom den første LED-en med synlig lysspektrum. 

LED er en spesiell type av halvlederdiode hvor lyset er en form 
av elektroluminiscens. Hvilken farge man får frem i lysdioden 
avhenger av hvilket halvledermateriale som brukes. Fargen kan 
ligge innenfor det ultrafiolette, synlige eller infrarøde spektrumet 
og kan i dag også være kaldhvitt og varmhvitt. 

Konvensjonelle glødelamper bruker både likestrøm og vek-
selstrøm. LED-lys krever likestrøm med riktig polaritet, og når 
spenningen gjennom PN-overgangen har riktig retning flyter 
strøm gjennom dioden. Da sier man at strømmen er fremover-

Grønt lys for LED

LED-lys er i dag et miljøvennlig alternativ til mer vanlige lyskilder. LED veier mindre, bruker mindre 
strøm og varer mye lengre enn vanlige glødelamper og lysrør. Med LED-teknologien reduserer man 
altså strømforbruket betraktelig og minsker belastningen på miljøet. Men kan LED måle seg med de 
tradisjonelle lampene? Er det på tide å bytte ut utstyret? I denne artikkelen ser vi på hvordan LED-lys 
virker og hvordan det kan brukes i videoproduksjon.



  

 

rettet. I dette tilfellet er spenningen i lysdioden stabil og proporsjonal 
med energien fra de utstrålende fotonene. Dioden avgir ikke lys hvis 
spenningen har feil polaritet, slik at den er bakoverrettet.

LED for video
LED-armaturer med hvitt lys brukes for videoproduksjoner. Vi ber 
Lars-Åke Petersson fra Scandinavian Photo AB fortelle mer om den 
nye teknologien. På spørsmålet om LED-teknologien fungerer bra 
for videoproduksjon, svarer han:

– Lampene avgir jo ingen varme å snakke om, hvilket er en stor 
fordel i eksempelvis studio. Imidlertid er de trolig best og mest brukt 
i intervjuer, siden man enkelt kan bruke dem med for eksempel V-
lock-batterier ute i felt. En ulempe kan være at de alltid har litt retning, 
det vil si at det er vanskelig å bruke dem som flombelysning. Men 
de kan jo alltids rettes mot noe hvitt for å få mer allmennlysfunksjon. 

Apropos det hvite lyset, som er viktig for videoinnspillinger, sier han: 
– Enn så lenge mangler LED-teknologien deler av fargespektrumet, 

nærmere bestemt det røde. Derfor kan LED-lys oppleves som litt 
kaldere. En del produsenter og modeller legger inn enkelte rødfar-
gede LED-dioder for å kompensere for dette. En del LED-armaturer 
har i tillegg fargestikk, eksempelvis lilla eller grønt, hvilket kan være 
vanskelig å hvitbalansere bort. Dette skyldes feil på elektronikk/for 
sterk strøm. 

Vi ber ham nevne andre fordeler med LED-armaturer: 
– Den store fordelen med LED er smidigheten: Lampene er relativt 

små og gir forholdsvis mye lys, sier Lars-Åke Petersson. Dessuten 
slipper man å vente på at de skal kjølne nok til at de kan pakkes 
ned, sammenlignet med eksempelvis halogenlamper. Så ja, de er 
betraktelig smidigere å bruke. 

Bruk i felt
Dennis Ersöz jobber som fotograf, redigerer, produsent og grafiker 
og har et lite produksjonsselskap med tre kollegaer: en journalist, 
en reporter og en produsent. De lager mest bestillingsfilm for større 
bedrifter og organisasjoner, men også TV-produksjoner med journa-
listisk tilsnitt, som Innovatörerna på TV8.

– Jeg har siden 1990 fotografert eller redigert produksjoner for 
mange av kanalene og produksjonsselskapene i Sverige, sier Dennis 
Ersöz. Siden 1995, da jeg startet for meg selv, har jeg rettet meg inn 
på å gjøre egne produksjoner – med begrensede midler, men god 
kontroll av flyten og effektiv og lekker historiefortelling. Jeg har et stort 

LED-Lys

hjerte for bilder, og selv om jeg bruker aller mest tid på redigeringen, 
er det bak kameraet jeg trives best. Å jobbe i felt er tungt med alt 
filmutstyret som trengs. 

– Etter noen år som fotograf innser man at man bruker mer tid og 
krefter på å bære store, tunge vesker – enn på filmingen, sier Dennis. 
I takt med at den teknologiske utviklingen har gitt oss mindre, bedre 
kameraer, har veskene også blitt mindre og lettere. Alle utenom 
lysvesken. 

– Jeg har alltid prioritert å ha med meg eget, godt lys, uansett hva 
slags produksjon eller budsjett det er snakk om, sier Dennis. Jeg har 

Grønt lys for LED

Epoxy linse
Trådforbindelse
Reflekterende hulrom
Halvlederskive

Rengjøring
Post

Rene flater

} Ledningsram

Anod Katod

LED-lamper blir 
stadig mer vanlig 
i film- og TV-pro-
duksjon, og er enkle 
å ta med på location.

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo
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betalt med konstant bæring: inn og ut av biler, opp trapper, inn 
i heiser og opp på bagasjebånd.

– Selvfølgelig har disse erfaringene fått meg til å snuse på 
LED-armaturene. Jeg prøvde tidlig forskjellige varianter av 
Lightpanels, selv om jeg aldri kjøpte noen fordi jeg ikke hadde 
råd, sier Dennis. Det eneste jeg dristet meg til å kjøpe, var en 
Lightpanels Micro, en type kameralampe som jeg hadde tenkt 
å bruke som ufylling i dagslys. Det viste seg ganske raskt at 
den ikke klarte oppgaven: Lyset var for svakt, og dessuten alt 
for snevert rettet. Nå vel, investeringen var ikke så stor og ble 
raskt glemt. 

Siden da har LED-lys-utviklingen fortsatt, og Dennis lurer på 
om bransjen har modnet. 

– I forbindelse med en produksjon en stund siden, gjorde 
jeg mitt første større kjøp av en LED, sier Dennis. Jeg visste 
at innspillingstiden var ekstremt stramt planlagt og at det knapt 
ville være tid til å lyssette intervjuene på vanlig måte. Kanskje 
ville det ikke engang være tid til enkel utfyllingslyssetting – en 
forferdelig tanke.

– Jeg ville teste batteridrevet LED, og etter noe jeg trodde var 
et grundig forarbeid, falt jeg for en PrompterPeople med V-lock-
feste. Sammenlignet med Lightpanels, var det et billig armatur. 
Utmerket. Nå hadde jeg tilgang til et flyttbart, batteridrevet lys, 
som dessuten leverte dagslys. Kunne det bli bedre, med tanke 
på at det ville være vinduer i alle innspillingsmiljøene? 

– Produksjonen startet, og blant annet ble det gjort intervjuer 
på løpende bånd i forskjellige skolemiljøer, forteller Dennis. I 
noen tilfeller kunne jeg bruke LED-belysningen som hovedlys, 
og iblant som utfyllingslys. Det viste seg at det var vanskelig å 
bli kvitt den eksisterende lysrørbelysningen på skolene vi spilte 
inn i, og det førte til at jeg havnet i blandingslys ganske ofte. 

Dette skulle vise seg å bli et større problem enn jeg kunne ane. 
– Hjemme i redigeringen kunne jeg konstatere at de aller 

fleste intervjuene var røde. Og da mener jeg helt røde. Her 
trengtes det mye fargekorrigering. Dessverre klarte jeg ikke 
å eliminere fargestikket helt, og det var vel bare i de tilfellene 
LED-en hadde fått agere som hovedlys at det i det hele tatt var 
mulig. I bildene med blandingslys fikk jeg helt feil hudtoner, og 
det var helt nødvendig å isolere vekk feilene. 

– Min analyse så langt, er at LED-ens skjeve fargespektrum 
medfører at enkelte farger overdrives og at bildets innhold av-
gjører om resultatet er akseptabelt eller ei, konstaterer Dennis. 
En farget vegg, en bakgrunn eller en innredning avslører ikke 
lyset på samme måte som noe organisk i toner som gult, oransje 
og rødt. Jeg har alltid hatt problemer med urealistiske hudtoner, 
uansett om de skyldes mettede CMOS-sensorer eller overdreven 
kompresjon. LED-ens ujevnheter, i kombinasjon med noen 
menneskers hudtoner, har en tendens til å gi farger som er helt 
urealistiske og overdrevne; feil som heller ikke kan korrigeres 
hundre prosent. Det er verdt å merke seg at jeg fikk best resultat 
med de nøytrale hudtonene når jeg ikke hvitbalanserte. Hvis jeg 
i stedet skrudde fram hvitbalanseverdiene manuelt, kunne jeg 
se på kameraskjermen når fargestikket var minst. Ofte lå denne 
verdien flere hundre Kelvin-grader lavere enn det kameraet selv 
valgte ved hvitbalansering.

Fargekorrigering i redigering 
– Midt i den mest intensive fasen av redigeringsarbeidet, da jeg 
slet som mest med fargekorrigeringen, ble jeg presentert for et 
helt annet LED-armatur av en venn, nemlig et med justerbar 
fargetemperatur, forteller Dennis Ersöz. Gjett om det lød som en 
velsignelse. Dessuten skulle den ha veldig gode metningsver-
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Grønt lys for LED

“Lampene avgir jo ingen varme å snakke om, hvilket er en stor fordel 
i eksempelvis studio”, Lars-Åke Petersson, Scandinavian Photo

LED-Lys



 

dier. Armaturet het Brightcast Bicolour. Det var betydelig dyrere 
enn Prompter People-armaturet, men fristelsen ble uimotståelig 
da jeg ved et raskt overslag skjønte hvor mye tid jeg ville spare 
under redigeringen. Etter noen måneders forhandling med meg 
selv, slo jeg til slutt til og kjøpte det.

LED i skarpt modus
– Den første testen ble en tøff produksjon som satte lyset ordentlig 
på prøve, sier Dennis Ersöz. Perfekt, nå skulle den få flagge farger! 
Vi skulle lage en rekke programlederpresentasjoner innendørs: i 
store lokaler, med store vinduer og for anledningen i strålende sol. 
Midtvinters er ikke dagene særlig lange, så halve dagen ville vi 
garantert ha blandingslys. Kombinasjonen av justerbar lysstyrke 
og variabel fargetemperatur er naturligvis en drømmesituasjon 
for énkameramann. Tenk å kunne oppnå eksakt riktig mengde 
med riktig temperatur i enhver situasjon! Hva mer kan man ønske 
seg? Jo, litt mer, men det skjønte jeg først senere.

– Innspillingsdagens fullpakkede skjema krevde raske omrigger, 
og det fleksible og lett flyttbare lyset ga meg gode forutsetninger 
for å rekke å titte både én og to ganger i kameraet for ekstra 
justeringer av komposisjonen. Lydteknikken klarte jeg også å 
rekke over. Full oversikt har man aldri, men å spare tid med et 
superfleksibelt lys, øker selv den mest erfarne fotografs forutset-
ninger for å gjøre et godt håndverk.

– Tilbake i redigeringen må jeg dessverre fastslå at heller ikke 
dette armaturet er perfekt, selv om det er veldig mye bedre, sier 
Dennis. I den varme delen av skalaen overdrives det røde, og i 
den kaldere delen får man et stikk mot grønt. Dette kunne jeg se 

Grønt lys for LED
”Trolig er øyet særlig følsomt for det grønne og lures ikke like lett av 
det overdrevent varme, men problemet er der og man bør vite om 
det”, Dennis Ersöz, fotograf

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Film og TV lampe
Openface lampe for småproduksjoner

LED for TV og Studio
Desire Studio HD

Ledende innen LED teknologi for scene og studio

• 750W, 575W, 350W HPL 
• 1,6 kg
• Ink. Speedring (ARRI)
 passer til Chimera Video  
 Pro Plus
• ARRIMAX reflektor

• 21% mer lys enn 
 ARRILITE 800
• Mindre enn 
 ARRILITE 800
• Kompatibel med ARRI- 
 LITE 650Plus tilbehør

• Spredning 18o

• Linser: 25o, 35o, 45o, 75o   
 Ovale: 20o x 40o, 30o x 70o  
 35o x 80o

• DMX, inn/ut, DMX RDM
• Stand-alone funksjon
• Powercon, inn/ut
• 7 farget LED-teknologi  

• Riktig fargegjengivelse
• Lavt forbruk, 130W pr.
 lampe, lysutbytte:1000W
• 800 til 20,000 K 
 hvitbalanse (trinnløs)
• Grønn og magenta 
 tintjustering (trinnløs)
• Flicker-free

LED-Lys
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Grønt lys for LED

Hvordan ser fremtiden ut for LED?
Pat Grosswendt, technical director i Litepanels svarer.
– LED har alltid vært en intressant teknologi for folk i kring-

kastingsverdenen, ettersom det er så energieffektivt, men den 
tradisjonelle svakheten med LED har vært dets manglende evne 
til å kaste lys over lange avstander.

I nærmeste fremtid håper vi å kunne se større LED-lamper 
i filmindustrien, som kan erstatte de mye større armaturene 
som nå brukes i mange studio og på filminnspillingssteder. Det 
finnes definitivt en etterspørsel etter armaturer som kan gi de 
store energisparingsfordelene som man får med LED-lys, men 
også er kapable til å lyse opp på lang avstand og med ulike 
fargetemperaturer.

I Litepanels forstår vi at det ikke finnes én perfekt lampe som 
passer alle situasjoner, og vi jobber for å kunne utstyre lystek-
nikere med en altomfattende serie av verktøy som kan fungere 
uansett hvilken situasjon eller hvilket miljø de skal brukes i.

Hvor langt har LED-teknologien kommet, og hvordan?
LED har eksistert siden tidlig på 1900-tallet, så det er jo ingen 

ny teknologi. Lightpanels var det første firmaet som lanserte LED 
som en plattform for den profesjonelle verdenen for kringkasting 
og bevegelig bilde, og siden da har mange andre fulgt etter. I 
begynnelsen var en del av produktene ustabile når det gjaldt 
fargetemperatur, men de siste årene har høykvalitetsmerkene 
produsert LED-armaturer som har mye mer stabil fargetemperatur 
og høyere effekt, uten at det påvirker levetiden i negativ retning. 

Dessuten har det kommet nye LED fresnell-lys på markedet, 
og disse har en noe sterkere lyskilde enn de flate LED-panelene 
og er mye mer kontrollerbare og fokuserbare. Den største for-
delen med LED-fresneller er fleksibiliteten. De kan brukes som 
hovedlys i et studiomiljø, for eksempel som hovedlampe for en 
TV-programleder, i stedet for som lättningsljus. 

Mange lysprodusenter har nylig begynt å tilby LED som 
plattform, selv de som tidligere var kritiske til teknologien, og 
det gjenspeiler den voksende tendensen til at kringkastere bryr 
seg mer om energitilgangen og den påvirkningen arbeidet deres 
har på miljøet.

Hvilke problemer/utfordringer har LED-teknologien?

monitor spurte en av De leDenDe leD-lYsproDusentene, lightpanels, om Dere sYn på saken:

allerede på opptaksstedet, men karakteristikken ble forsterket 
i redigeringen med tilgang til en god monitor. 

– Det meste kan også korrigeres; fargestikket blir aldri like 
sterkt eller graverende feil, særlig ikke når armaturet brukes 
som hovedlys, mener Dennis. Som utfyllingslys i blandingslys 
er det først og fremst grønnstikket som synes. Trolig er øyet 
ekstra følsomt for det grønne og lar seg ikke så lett lure av det 
overdrevent varme, men problemet er der likefullt og det skal 
man være klar over. Min medisin mot dette ble å dra armaturet 
i en varmere retning, mer enn øyet egentlig ville ha, for å gjøre 
det lettere å korrigere og maskere feilen i redigeringen. 

Oppsummering
Når Dennis Ersöz skal oppsummere sine erfaringer, trekker han 
følgende konklusjon: 

– Utviklingen av LED-armaturer er fortsatt i sin ungdom og pro-
duktene vil bli bedre og billigere i tiden som kommer. Utviklingen 
av LED finner sted på en bred front, noe som er bra. Det gagner 
oss forbrukere. Akilleshælen er i dag det ujevne fargespektrumet 
armaturene gir. Man må være svært forsiktig når det gjelder 
hudtoner og i størst mulig grad unngå blandingslyssituasjoner. 
En god monitor er alltid bra å ha for hånden. Kan man unngå 
problemene allerede på innspillingsstedet, blir det mye billigere 
enn hvis man må løse dem under redigeringen. Produktene 
varierer mye i byggekvalitet. Prompter People-armaturet er 
mye billigere, og slik fremstår det også. Det virker i og for seg 

ganske solid, men gir et litt usofistikert og klumpete inntrykk 
med sine enkle løsninger. 

– Brightcast-armaturet føles betydelig mer gjennomarbeidet, 
fastslår Dennis. Bryterne føles gode, og hver justering av både 
fargetemperatur og lysstyrke vises på en skjerm med åtte bits 
nøyaktighet. Noterer man verdien, kan man alltid komme tilbake 
til samme verdi ved et senere tilfelle. Perfekt hvis man må 
avbryte for lunsj. Brightcast-armaturet er også lettere: Man har 
brukt komposittmateriale og på den måten beholdt stabiliteten 
til tross for lavere vekt. Begge har V-lock-feste (hvis man vil), 
begge har nettdel, begge har stativfeste, men det er bare Promp-
terPeople som leveres med veske. Begge har filterfeste, men 
bare Brightcast leveres med et ufarget frostfilter. Dette filteret er 
veldig nyttig, siden dagens LED-er gir et rettet og ganske hardt 
lys. Brightcast-armaturene er utstyrt med DMX-funksjonalitet*, 
en finesse som først og fremst vil bli satt pris på i studiokretser, 
og ikke fullt så mye av ENG- og EFP-fotografer**. n

* DMX står for Digital Multiplex og er en standard for et digitalt 
kommunikasjonsnettverk som ofte brukes til å styre scenebe-
lysning og effekter.
** ENG er en forkortelse for Electronic News Gathering, det vil 
si når man lager nyheter, er ute og spiller inn intervjuer med folk 
eller bare spiller inn bilder/video som skal brukes i TV-nyheter. 
EFP står for Electronic Field Production, opptak med mobilt 
studio og utstyr, fortrinnsvis konserter, evenement og lignende.



 

Grønt lys for LED

En av de største utfordringene vi har møtt, er å prøve å endre 
på de svært fastgrodde tankene til de som har jobbet lenge i 
kringkastingsbransjen, og som er vant til å jobbe med tradisjonelle 
tungstenlys. Mange av disse erfarne teknikerne filmer innendørs 
og bruker som oftes 3200 kelvingraders fargetemperatur, som gir 
et litt oransjefarget lys. De fleste av våre LED-armaturer gir lys 
med 5600 grader (dagslysbalanse), som er veldig annerledes. Til 
tross for dette begynner kringkastere nå å innse hva de kan oppnå 
ved å bruke LED-lys, spesielt med de nye HD-kameraene med 
høy følsomhet. Når studioene erfarer hvordan LED-lys oppfører 
seg og ser resultatene i form av bedre bildekvalitet, vil de ha mer.

Det er fortsatt noen tekniske vanskeligheter som vi må ta tak i. 
LED-lys er lett tilgjengelig i bransjen nå, men kvaliteten varierer 
enormt mye og bare et fåtall av firmaene produserer profesjonelle 
kringkastingslamper. Kringkastere bør være klar over at det verdt 
å investere i LED-lamper, at kvaliteten virkelig er viktig i denne 
bransjen og at det er veldig viktig å velge de rette produktene 
som vil levere kontinuerlig høykvalitetslys på daglig basis i mange 
år fremover. n

Noen av Litepanels LED-lamper
får du oversikt over her. 

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Verdens mest energi-
effektive lampe

Dedolight DLH4

• Spredning: 4,5-48°
• Watt: 100W (12V) eller  
 150W (24V)
• Størrelse: 124 x 171 x  
 127 mm
• Vekt: 558 gram

• DMX / Manuel dimming
• Robust utførelse
• Høyt lysutbytte
• Kan drives på batteri
• Stort utvalg av tilleggs- 
 utstyr

Satt sammen for location-, 
portrett- og intervjujobber. 
Alle kit inneholder softlys, 
pointsource-lamper og et 
utvalg av tilleggsutstyr. 
Dedolight kit kommer i 
både soft- og hardcase.

• Kompakt
• Lav vekt
• DMX / manuel dimming
• Stort bruksomeråde. Alle   
 Dedolight kit kan drives   
 på batteri (egen adapter).

Dedolight Kit
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F3 i storform – tommel opp! 
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Allerede nå skal det sies at ingen som kjøper et Sony 
F3K (der K står for kit-linser) vil bli skuffet når han 
eller hun pakker det ut av esken. Kamerahuset er en 
2,4 kilo tungt, svart glasspakke med en navigerings-

struktur som er hentet fra tidligere Sony-kameraer. Det er stabilt 
og robust bygget, har alle utgangene man venter seg på riktig 
sted, og får man bruk for den medfølgende 3,5-tommerssøkeren, 
er det bare å felle den ut og spane i vei. Kameraet jobber med 
en super-35 CMOS-sensor, intern 10-bits 4:4:4-struktur (som 
kan kables direkte ut til en båndopptaker eller harddisk hvis 
man vil) og lagrer dataene som XDCAM EX 4:2:2 35 Mbps på 
Sonys egne SxS-kort. Maskinen har PL-fattning for etablerte 
filmobjektiv, og sluttmaterialet får en maksimal oppløsning på 
progressiv full-HD 1920 x 1080/60. Kitobjektivene består av tre 
standardlinser på 35, 50 og 80 millimeter, samtlige med laveste 
blender på 2.0. 

Men hvordan fungerer kameraet på reklameproduksjon, der 
kravene til bildekvalitet er blant bransjens høyeste? Det er en 
vanlig misforståelse at de tekniske spesifikasjonene har direkte 
sammenheng med sluttresultatet. Det er langt fra alltid tilfellet. 
For å få et helhetsbilde av en innspilling og hvilket resultatet man 
kan forvente, må man ta alle faktorer i betraktning, og mange 
av dem er praktiske, menneskelige og ikke-tekniske. Et nærlig-
gende eksempel er at filmfotografens erfaring med forskjellige 

kameraer ofte kan kompensere for teknisk utilstrekkelighet. Vet 
man at apparatet brenner lett, er det ingen sak å kappe toppene i 
lyssettingen. Et annet er tidsaspektet: Med faste objektiv må man 
regne med ekstra tid til linsebytter – minutter som ellers kunne 
vært brukt på å fikse på lyssettingen. Ligningen er altså langt fra 
klar, og hvis man skal få et ordentlig inntrykk av spesifikasjonene 
i håndboken, må de settes i sammenheng.

Kunstneriske beslutninger
Studioet er første opptaksstedet. Kameraet skal jibbes, modell 
Hanna kles opp i melkehvitt håndkle og lyset meisles inn fra taket. 
Fotograf Johan har valgt en kombo med Kinos og fresneller. Ut-
fordringen er å holde dynamikken under kontroll med flis og hvitt 
porselen på den ene siden, og Hannas vakre hudtoner på den 
andre. Valget faller på to linser, en 35 mm og en innleid 24 mm. 

Den første av kameraets fordeler som slår oss, er batteriet. 
Denne lille tassen kan oppbevares i lommen, til forskjell fra de 
tunge V-lock-modellene. Med flere batterier i bagasjen, betyr 
det en kraftig vektreduksjon.

seks mann uten surstoff 
Temperaturen har krøpet ned mot –10 °C, men batteri og kamera 
jobber som om det var en sommerdag. Akkurat nå er det ingen 
av oss som har særlig lyst til å stoppe ekvipasjen for å bytte 

Tid for opptak! Rørfornyingsfirmaet Proline skal lage reklamefilm med humoristisk 
tone, og Monitor har mulighet til å sette Sony F3 på prøve. Opptaksstedet er rigget og 
filmfotograf Johan Nordström er ti minutter unna å sette batteriet i kameraet. Vil det 
holde mål? Leverer det som det skal? Og hvilken karakter vil utfordreren få når de to 
opptaksdagene er over? 

Team, skuespillere og kamera samles i et trangt baksete. Faste PL-linser krever bytter og planlegging, men gir lysfølsomhet og 
skarphet. 
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F3 i storform – tommel opp! sONy F3

batteri der vi jobber ute med F3. 
Stillhet, tagning, og det tar ikke mer enn noen minutter før vi må 

avbryte på grunn av forstyrrelser utenfra. Det lokale Arbrå-politiet spør 
som vanlig om vi trenger hjelp med sperringene. Vi takker naturligvis 
ja, og uten trafikk er vi bare et titalls minutter fra en perfekt tagning. 

Lunsjpause, bilen inn i studiogarasjen og tid for interiørene. Vi 
skal jobbe med 14 og 24 millimeter, lyssetting av roterende, gule 
saftblandere og modifiserte Clas Ohlson-lamper. Sminken har helt 
både glyserin- og skjeggstubb-boksene i modellenes ansikter og 
hele handlingen utspiller seg på en kvadratmeter. Med andre ord, 
et mareritt for Sonys PR-folk. Er det noen gang kameraet vil dukke 
under, så er det nå. 

Med øyet på monitoren kan jeg glede meg over hvordan kameraet 
tegner fargene til tross for saftblanderens intensive motlys – ingen 
tvil om at maskinen har det bra. Siden vi tar opp lyd på kameraet via 
XLR-inngangene tillater vi oss dessuten å droppe klappen på grunn 
av plassmangel, noe som ville vært umulig med eksternt lydopptak.

David og Goliat?
Under vurderingen blir det tydelig hvor avhengig kameraet er av 
både personalet og utstyret som omgir det. Riggen vi brukte hadde 
remtilkobling mellom fokushjul og -ring. Det fungerte på kitlinsene, 
men ikke på de innleide linsene fra Arri. Med stor sensor og filmoptikk 
blir dybdeskarpheten en stadig følgesvenn som må plasseres riktig 
i hvert modus – den ligningen slipper man mer eller mindre unna 
med et videokamera. 

Skal vi klage litt, kan SxS-kortet nevnes: Sony burde ha valgt et 
CF-alternativ istedet og latt Media Markt eller Elgiganten ta seg av 
distribusjonen. For den som fortsatt kjører Final Cut Pro, venter en 
kranglete arbeidsflyt hvor det er behov for Sonys tilbehørsprogram. 

Med vurderingen følger også en diskusjon om kameraets bruks-
område: Hvem tenkte man på da man skapte det? Valget av faste 
PL-linser gir på den ene siden mulighet for ekstremskarpe bilder 
med filmobjektiver som koster mye mer enn kamerahuset. På den 
andre siden kan et vanlig EF-basert 70-200 gi et bedre sluttresultat, 

siden det gir tid til overs som kan brukes på lyspedanteri. Dette 
smeller høyere i monitoren enn skarpheten faste linser kan skilte 
med. Videre kan man tenke seg at personalkostnadene som kreves 
for å yte kameraet rettferdighet, med filmfotograf, B-foto, elektriker 
og så videre, står seg bedre med dyrere kameraer som Red, Alexa 
eller Sony F35. Håndterings- og navigeringsmessig er kameraet en 
oppkledd versjon av EX-1 og EX-3 med alle de fordeler og ulemper 
dette innebærer. Sammenligner man med DSLR-modellen 5D mark 
II, er det ren utklassering når det gjelder håndtering og smidighet. 
F3 er rett og slett et komplett kamera, selv om jeg synes det veier 
noen gram for mye. Bildekvalitetsmessig er det imidlertid jämnare 
skägg; her er det flere komponenter enn kamerahuset som avgjør. 
En blindtest ville sette betydelig større fokus på fotografens dyktighet, 
linser og andre omstendigheter enn på valg av kamerahus. 

 Sony F3 vil gi oss vakre, skarpe og veleksponerte filmer. Men det 
er ingen garantier for at det ikke vil bli utkonkurrert om et halvår når 
neste drakamp mellom gigantene finner sted! 
Reklamefilmen sees på https://vimeo.com/36335394. n

Histogrammet og det ukomprimerte monitorsignalet på F3 viser at ekspone-
ringen ligger litt høyt, men det er korrekt kunstnerisk avgjørelse.

Vår rekvisita-Chevy hadde mistet motoren for lenge siden, men sjarmen var 
helt klart tilstede. 

www.arri.com 

Support - følgefokus - mattebokser.
Billigere enn du tror. Laget for å vare. År etter År.

For ditt nåværende og alle dine framtidige kameraer.
DSLR - C300 - Black Magic - Epic - Alexa - m.fl.

Deluxefilm
tlf. 23 69 11 20, thomas@deluxefilm.no



36

  

 

T
E

s
T

 F
IL

m
k

A
m

E
R

A
T

e
k

s
T
 o

g
 f

o
To

: j
o

n
a

Ta
n
 k

R
u

s
e

H istorien er snart oppbrukt: Canon implementerte 
en filmfunksjon mer eller mindre på slump i 5D 
Mark II. Dette kom til å snu opp ned på deler av 
filmverdenen. Kameraprodusenten slapp et digitalt 

filmkamera i toppklasse uten helt å forstå det selv, og en uke 
senere hadde skoler, uavhengige filmskapere, reklamebyråer 
og dramaregissører gått over til et stillbildekamera som kunne 
spille inn film. Stjernefotograf Mattias Klum har selv fortalt at 
han var nære ved å bytte utstyr da en kollega i felt stille spurte 
ham om hans tekniske overvekt. Sjelden har vi sett et så tydelig 
paradigmeskifte i filmbransjen som i tilfellet Mark II.

Så: I midten av november 2011 slår Canon på stortrommen 
i Hollywood. Salen forventer et oppdatert Mark III, men får i 
stedet servert den første modellen i den nye C-serien. C300 
skal visstnok være det 5D Mark II burde ha vært – men med 
barnesykdommene kurert, en kraftig overhalt bildechip, adekvate 
inn- og utganger, PL-fatning og fem ganger så høy pris. Hvor 
tok Mark III veien?

Mer om det senere. Med bakgrunnshistorien i havn, kaster vi 
oss over Canon-klossen som har krøpet ut av kartongen. Suksess 
eller flopp? Herr Nordström følger med fra sidelinjen og Facebook 
holdes nøye underrettet om alle oppakningsdetaljer. Nå kjører vi! 

Japansk ingeniørkunst
Førsteinntrykket er teknisk kvalitet. Kameraet kan levere som 
det vil, men med et solid aliminiumschassis og klassisk Canon-
arkitektur ånder det kvalitet og solid ingeniørkunst allerede før 
man åpner batteridekselet. Kort og godt: et EOS-1 for filmfolk. 
Sammenligningen halter imidlertid i et kvalitetsperspektiv. Der 
EOS-1 er laget for å passes omsorgsfullt av sin eier, vil mange 
C300-er havne hos utleiefirmaer. Eneren har det best i sin foto-
grafs trygge hånd, mens trehundreren vil spennes fast på biler, 
kastes ut av fly og hoppe i strikk. Et filmkamera må tåle tøffere 
tak! Og så langt er inntrykket av C300 godkjent. Akilleshælen 
er de to kablene som fester den avtagbare monitor- og XLR-
enheten. Forklaringen er at kameraet skal kunne brukes på 
tradisjonelt vis, frikoplet fra lyd og med SDI-monitor – og i dét 
moduset havner det på vinnerplassering på de fleste punkter. 

Den medfølgende monitoren er altså en 1,23-megapikselsva-
riant på 4-tommer, med innebygd grensesnitt for styringsfunks-
joner og lyd. XLR-inngangene for lyd går via samme enhet. Ar-
kitekturen stimulerer til mange løsninger og varianter: Monitoren 
kan festes på forskjellige måter, avhengig av arbeidsstilling. 
Likevel klager Johan på at monitoren har begrenset fleksibilitet, 
noe som blir åpenbart i en streng test. Når man jobbar med 

Canon C300 – filmstjerne på prøve

Fire måneder etter Canons Holly-
wood-fyrverkeri, har C300 landet 
på skandinaviske testbord. Kame-
raet er nystriglet og dekselet er 
nesten ovnsvarmt fra fabrikken når 
vi pakker det ut av esken. Vi aner 
en viss nervøsitet for testen. Det 
store spørsmålet er hvem kameraet 
passer for og, selvfølgelig: hva det 
kan levere. Monitors Jonatan Kruse 
fått hjelp av filmfotograf Johan 
Nordström i en av årets mest spen-
nende tester!

En EOS-1 for filmfolk. Mange bilder, fra 
dagspresse til utstillingsobjekter, er tatt 
med et EOS-1. Fotografen lever med 
kameraet. C300 har potensiale til å sette 
samme avtrykk i filmverdenen.
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”høyt kamera” på stativ, er flere av bryterne unødvendig vanskelig 
tilgjengelige. En strålende detalj er Mirror-knappen, som gjør det lett 
å bruke monitoren, selv montert opp-ned. Funksjonen er imidlertid 
overambisiøs og inkluderer et modus for speilvendt bildegjengivelse 
– noe vi ikke kunne finne noe bruksområde for på innspillingsstedet.

Lysdåre
Nye Canon C300 er fritt for problemene 5D hadde med signalveier 
og utganger. Her er man alt man trenger for en innspilling: BNC 
for sync, generatorlås (gen lock), tidskode samt HD-SDI og HDMI. 
Utsignalet er kontinuerlig ukomprimert 4:2:2, og velger du å lagre 
på kortet, skjer det i MPEG2 Long GOP 50 Mbps CBR (4:2:2). Mer 
om dette senere. 

Under søkeren finner vi fortsatt en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm, 
og nedenfor er det doble kortplasser for CF. Her får forresten Canon 
to stjerner i margen, både for å ha valgt konsumentvennlige CF-
kort og for muligheten for å kjøre dobbelt, enten for sikkerhet eller 
innspillingskapasitet. 

Meny og grensesnitt er utformet på sedvanlig Canon-manér, og 
fungerer normalt godt. Fotografer på ingeniørnivå vil kanskje savne 
flere kompresjonsalternativer enn de som tilbys her. Hele herligheten 
kan forresten fjernstyres fra iPad eller iPhone, men da trengs det 

cANON c300

EF-linser og tilbehør.
ND-filteret er av analog, fysisk tretrinnstype (tilsvarende seks 

stopp) – en nødvendighet med tanke på kameraets native-ISO på 
850 (!). Plassering av skruknotter og knapper føles perfekt balansert 
mellom tilgjengelighet og subtilitet. Samtidig kan jeg ikke la være å 
lure på hvordan Nikons ingeniører ville ha løst oppgaven, ettersom 
jeg i bunn og grunn foretrekker D3 over EOS-1. En liten ting – men 
en påminnelse om at Canons herredømme ikke behøver å vare evig.

Viften i C300 er svært stillegående. Den gjør jobben, men forstyrrer 
ingen. Videre finner jeg eksponerings-/start-knapp på ikke mindre enn 
tre steder, og et tilsvarende antall små joysticks for menyvalgene. 
Dette er en genistrek fra Canon, som viser at de forstår at det kan 
virke uendelig langt til høyresiden av kameraet for fotografen under 
én tagning, mens venstresiden kan være umulig å nå under en annen. 
Godt og gjennomtenkt. 

Full hD med 4k-chip
Vi merker oss at Canon levererer full-HD 1920 x 1080, verken mer 
eller mindre. Dette er ikke noe 4K-kamera, selv om konkurrentene 
har valgt å pøse på med oppløsning. Likevel er sensoren en ekte 4K-
sensor som rommer 4206 x 2340 piksler – så hvorfor være gnien på 
godsakene? Man kunne tenke seg at det handler om internstrukturell 

Canon C300 – filmstjerne på prøve

Gameboy? HD-skjermen er helt grei, men knappene er tungnavigerte når man 
jobber med høytholdt kamera. Og hvorfor er det ikke bakgrunnsbelysning på 
et kamera til over 100 000 kroner?

Akilleshæl? Det føles som at kontaktene EXT1 og EXT2 ligger ganske vanskelig 
til når man glipp- og slitasjetester kameraet. 
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båndbredde: Kombinasjonen av prosessor, intern båndbredde, 
varmeutvikling og lagringsstruktur takler rett og slett ikke 4K. 
Man kan også lure på om det skyldes markedsføringshensyn: 
Hvorfor slippe et 4K-kamera for 140 000 kroner nå, når man 
kan slippe et 4K-kamera for 200 000 om et år?

Eller, man kan kjøpe Canons egen forklaring som ganske 
enkelt er at de har ønsket å bruke pikslene til å levere bedre 
full-HD. Gjennom å snu og vende på spesifikasjonene får 
Canons ingeniører ut noe som tilsvarer firechips-RGB i full-HD, 
der grønnfargen får et dobbelt sett piksler. Tanken er å øke det 
dynamiske omfanget ved å la ”lavnivå-grønt” og ”høynivå-grønt” 
jobbe parallellt, og dermed maksimere trappen mellom lyst og 
mørkt. Forestill deg tre malingsspann, et rødt, et grønt og et 
blått. Med 1920 x 1080 har du hele 2 millioner spann, men du 
har bare plass til én farge. Hva med de andre? Det finnes flere 
metoder for å inngå kompromisser her, men Canon velger sin 
egen vei. Ved å bruke 8,3 millioner spann (4K) får de plass til 
å putte røde, blå og grønne baller i hver sine malingsspann. 
Og enda bedre: Det er spann til overs! Man kan dele grønne 
baller i høyenergi og lavenergi, og ha et spann for hver kate-
gori! Dokumentarfilmfotografer bruker samme triks når de ofrer 
stereolyden på kameraet for dobbel mono med ulike lydnivåer. 
Én mikrofon er høyt innstilt – perfekt for Eva når hun prater, 
men dårlig når hun roper. Den andre mikken er stilt lavt – ved 
tale blir det bare brus, men skingrende besvergelser gjengis i 
perfekte toner. Canon må gjerne trekke Monitor for retten, men 
analogien beskriver i alle fall ideen.

Det hele koker uansett ned til 50 Mbps (alternativt 35 eller 
25 Mbps) MPEG2 MXF, og det kan man mene hva man vil 
om. Kodeken er akseptert som kringkastingsstandard av TV-
selskapene. Vil man som redigerer testkjøre Apple Prores 422 i 

ett rom og MXF 50 i ett annet, rekker begge til månen og tilbake 
før kodekene slår i taket. Men: Never the less – it’s codec.

Linse eller objektiv? 
Når du krysser av for C300 på bestillingslisten, velger du også 
EF- eller PL-fatning. EF er Canons standard for stillbildelinser, 
mens PL er etablert innen filmverdenen. Hvilken krysser du av 
for? EF-alternativet åpner dørene for en lang rekke av Canons 
eksisterende profflinser, og dessuten kan du fortsette å bruke det 
oppsettet du kanskje har fra før. Teleobjektivene 24–70, 70–200 
og 17–35 er blant favorittene til hele presse- og moteverdenen. 
Setter du krysset ved PL åpner du på den andre siden for de 
høykvalitets filmlinsene som kan leies, men som få fotografer 
eier selv. Du tar skrittet inn i filmverdenens finstue. Og du får 
ett 1:1-forhold mot bildechippen: 50 mm tilsvarer faktisk 50 mm, 
mens EF ødelegger brennviddene med faktoren 1,5. 

tre bilder – tre scenarier
Så hvor gode blir bildene? Seerne gir respektfullt blaffen i tall 
og modellbetegnelser. De er mer interessert i et lekkert og 
interessant resultat på kinolerretet. Her er det mange svar, og 
som vanlig har Monitor dem alle. 

I det første scenariet er du fortrinnsvis ute etter å ta de bil-
dene du ser i søkeren, og vil ha et kamera som presterer mak-
simalt. Her er C300 en solid medspiller, samme om du jakter 
på solnedganger, actionscener eller modellfoto. Det er langt til 
toppen som fotograf, og er du nogenlunde dyktig tilbyr C300 
trolig årevis med personlig utvikling og skolering før handlings-
rommet vil føles trangt. Kameraet henger med på dine mest 
kreative fantasier, og mister du dekning i de lyseste områdene, 
får du se over lyssettingen din først og Canons ingeniørarbeid 
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Canon C300 – filmstjerne på prøve

3-trinns ND-filter med 2 stopp er en nødvendighet – kameraet er en 
lysdåre med ISO 850 native. 

Sier du EF 24–70 f2,8, får yrkesfotografer verden over tårer i øynene. C300 
står med munnen åpen og vil ha frokost! 



 

etterpå. Sensoren jobber native på 850 ISO. Går du lavere, får du 
signalreduksjon. Det gjør C300 ekstremt lysfølsomt med et ISO-tak 
på 20 000. Eller på norsk: du kan ta kornete, men fullt brukbare bilder 
i dunkelt innendørsmiljø med f16. Eller enda enklere: Med åpen linse 
og full ISO tar kameraet inn lys gjennom det kullsvarte linsedekselet 
og begynner å vignettere. Undertegnede er nærmest målløs over 
bildekvaliteten kameraet leverer, mens filmfotograf Nordströms 
begeistring er mer avmålt. Men man må bevege seg godt oppover i 
prisklasse for å finne noe tilsvarende. 

I scenario to har du både økonomisk dekning for betydelig dyrere 
alternativer og behov for å samle hvert foto fra opptakssted til post-
produksjon. Arris og Reds flaggskip har større dynamisk omfang 
og bedre båndbredde. Ingeniørteknisk har postproduksjonen mer 
materiale å jobbe med fra disse kameraene. De stiller på den andre 
siden høyere krav til kompetanse og arbeidsflyt – og en langfilm 
skutt på Alexa trenger ikke bli bedre enn en film fra C300. Tvert i 
mot, her gjelder det å velge verktøy etter behov. Et virkelig dyktig 
team kan trenge datarikdommen fra de større kameraene for å oppnå 
perfeksjon i postprosessen. Samtidig kan et middelmådig team bruke 
det dynamiske omfanget som redningsplanke for hektisk og dårlig 
lyssetting. Her må produsenten velge hvor pengene skal brukes. 
Postfolket elsker dataflyten fra storkameraene, men selv Sonys F3 
har blitt tatt godt i mot i den leiren. Det gjenstår å se om postkollegiet 
også vender tommelen opp for C300.

Til slutt har vi et scenario hvor du sammenligner med 5D Mark 
II og vil ha en reprise av denne braksuksessen. Den uteblir. Wow-
opplevelsen kom med det første kameraet, og C300 har bare flikket 
på detaljene. Bildekvaliteten er bedre – mye bedre – men skrittet ut 
av videoæraen er tatt én gang for alle. Dét kan ikke gjøres på nytt.

cANON c300Canon C300 – filmstjerne på prøve

Bedre kamera, vakrere verden
For å oppsummere, er det mye som taler for at C300 er en fulltreffer. 
Kresne filmskapere innen ulike spesialfelt ser ut til å like dette: alt 
fra spillefilm til reklame-, musikkvideo- og dokumentarfilmskapere i 
toppsjiktet. På minussiden finner vi fremfor alt prislappen: Kameraet 
er for dyrt for den ene målgruppen og billig for den andre. 5D-eierne 
må grave dypt i lommeboken etter de drøye 100 000 kronene huset 
koster – samtidig som et billig kamera kan få et øyebryn eller to til 
å heve seg i dyrere segmenter. Canon har sluppet svinebra og svi-
nedyre linser til kameraet for smøre maskineriet. Bare fremtiden vil 
vise. Helt klart er det dog at det digitale filmkamera-segmentet fått 
en ny utfordrer, og vi vil se flere i tiden som kommer. Det er en spen-
nende verden vi lever i. Og med C300 er den bedårende vakker. n

Modell Jacqueline, frame 
direkt fra C300. Fotograf 
Johan Nordström. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde
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Vi starter med å glemme alt vi har lært om forskjellen 
mellom video og film. De gamle sannhetene om dyr-35 
og epa-DV har blitt jevnet ut. I stedet har utviklingen 
skapt grenverk og gradienter, et mangfold av innspil-

lingssystemer for bevegelige bilder, der produsenten må velge 
verktøy etter arbeidsinnsats. Hvis Arri, Sony og Red deler en 
slags førsteplass med kraftige, dyre fotojegere for tungproduksjon, 
vokser floraen rett under megamaskinene. Samtidig utfordres lo-
gikken som sier at det dyreste er det best. De fleste er nå enige i at 
det er viktigere for en films sluttresultat å velge det riktige kameraet 
fremfor ”det beste”. Situasjonsbestemt anvendelighet og smidighet 
utfordrer rene tekniske spesifikasjoner i kampen om brukerne, og 
her har både Canon og Nikon sett sitt snitt til å forføre. Filmskapere 
lever og virker parallellt på flere nivåer: Yrkesutøverne lager tung 
reklamefilm den ene uken og fortsetter på dokumentarfeltet den 
neste. Forutsetningene varierer, og produsentene slåss om å tette 
igjen hullene som oppstår med nisjeprodukter. Stillbildefotogra-

NIkON D800La krigen fortsette

Krig! Canon åpnet Pandoras eske med sin 5D Mark II, og Nikon havnet i bakevja. Mens de klødde seg i 
hodet og fomlet med revansjplanen, begynte brukerne å gå over til konkurrenten – som rakk å lansere 
et rendyrket filmkamera med C300 før Nikon fyrte av startskuddet for D800. Der Canon valgte å lansere 
i Hollywood, lokker Nikon entusiastene til New York. Monitor sendte krigsreporter Jonatan Kruse over 
Atlanten for å rapportere – og det ser ut til at vi er vitne til enda en revolusjon.

Kongen på haugen? Nikon har med D800 brutt 
”våpenhvilen” og utfordrer konkurrentene, som 

definitivt har grunn til bekymring.

fenes telefoner ringer med bevegelige bestillinger, og i løpet av 
noen få år har sjangeren fått et tilskudd av bevegelige stillbilder. 
Kyndige studiofotografer trimmer verktøykassene sine med kon-
tinuerlig lys for produksjon av bevegelige bilder – endringenes 
tid aksellererer. Zapp! Ut med DV-tenkning, videoterminologi og 
35 – inn med neste store aktør innen filmskapningen. Velkommen 
utvikling! Velkommen Nikon!

Nikon ny i rocken
Produktet er altså Nikons studiokamera D800, stedet er 
New York og pressekonferansen er en anelse uoversiktlig. 
Demofilmen er av Hollywood-snitt, og fargesikre nattmen-
nesker smyger seg ut av sverten i jevne, smidige steg over 
gradientene. I røykfylt, rotete gatemiljøer overbevises vi om at 
både kamera og kodek kan håndtere selv de mest ufordrende 
lysforhold, og raske panoreringer viser finger til Canons Rolling 
Shutter-problem. Kameraets dynamikk maler både svartlakkerte 



  

NIkON D800La krigen fortsette

motorsykler og grålige, dratte ansikter med samme selvfølgelighet. Tilskuerne har vann 
i munnen. Det er lekkert, proft og fantastisk. Men, mens det lille kameraet både har 
selvtillit og kontodekning som den svenske popartisten Robyn, er ikke Nikon-folket selv 
fullt så varme i filmtrøyene. Termer som ukomprimert, 4:2:2 og interlace er nye for Nikons 
presentasjonsteam, som verken klarer å fange opp journalistenes tekniske nysgjerrighet 
eller deres beundring for filmkameraet. Pressefolk fra alle verdenshjørner må lytte til 
filmregissørens refleksjoner over en tynn og uviktig story i en hel time, mens skryt av 
signalveier og HDMI-oppløsning blir forbigått i stillhet. Kameraet er ganske enkelt bedre 
enn presentasjonen; et misforhold som vil vokse til et helvetesgap når D800 får sjansen 
til å vise hva det duger til i praksis.

Progressiv eller Interlace?
Teknisk sett er D800 en D700 med noen års solid selvutvikling på baken. Kameraet skyter 
seks bilder i sekundet, har ett ISO-omfang på 100–6400 med overveksel i begge retninger 
til 50–25600 ISO. CMOS-sensoren er på rasende 36,3 megapiksler (7360 x 4912) og 
tar bilder på respektive 40 MB. Mer om det senere. Vil man se på mesterverkene, er det 
en LCD-skjerm på 3,2 tommer på baksiden. Men – revolusjon? Filmmoduset fungerer i 
valgbare trinn fra PAL/NTSC til 720p 50/60 og 1080p 50/60. Lagringskodeken er H.264 
apx 24 Mbit/s, og vil man ha større båndbredde pumper man fra HDMI-kontakten som 
levererer 4:2:2-signal i 1080p. Nikon skapte begrepsforvirring rundt spesifikasjonene når 
eksperter både målte 1080p 25 og 1080i 50 fra HDMI-kontakten. Etter noen samtaler 
med Japan på stedet, ble det konstatert at det utgående signalet nok er 1080p 25, men 
at det erstattes av 1080i 50 når kameraet oppdager et minnekort, for lettere å synkroni-
sere med visningsmonitorer. Undertegnede stiller spørsmål ved logikken, men setter stor 
pris på at signalet virkelig er rent og innspillingsbart. Overordnet sett har Nikon lært av 

Svakt, eksisterende lys. Nye kameraer setter helt nye grenser for 
innovativ lyssetting – bildene er tatt om natten i en stor drosje.

Point source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.

Line source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.
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Canons barnesykdommer, og mange av irritasjonsmomentene 
fra konkurrentens debutkamera er borte. HDMI-signalet er nå 
under kontroll (nå vel, prosessen avbrytes et mikrosekund når 
man trykker på opptaksknappen, noe som får monitorkjeden 
til å falle ut av synk og bruke noen sekunder på tilbakestilling), 
nivåmåler i miniformat er på plass, i likhet med en inngang for 
mikrofonkontakt. Detaljer som forstørring for skarphetskontroll 
fungerer utmerket (men ikke under opptak), sammen med en 
blenderfunksjon som kan justeres nesten trinnløst, også under 
innspilling. Firmaet har lyttet, lært og gjort utviklingsleksene 
sine. Under motorhodet er det to plasser for minnekort for CF 
og SD. Autofokuset er til god hjelp under vanskelige innspil-
lingsforhold, opptaksknappen sitter ved pekefingeren i stedet 
for ved tommelen, som på Canons kamera. Men hvor finner 
revolusjonen sted? 

stillbilde-suksess
For et filmtidsskrift for folk som tar bevegelige bilder er det 
vanskelig å forestille seg bruk av dette kameraet primært skal 
brukes i produksjoner for TV og kino. Hvordan fungerer det på 
stillbilde-planeten? Men tar man på seg andre briller, blir det 
tydelig at selv ekstremt kresne stillbildefotografer som har viet sitt 
yrkesliv til Nikon nå krever å kunne levere bevegelige bilder. Uten 
å måtte bytte ut favorittobjektivene sine. Men for disse kommer 
stillbildefunksjonene fortsatt i første rekke – og nå begynner å 
vi å nærme oss det revolusjonære. Nikon D800 klarer nemlig, 
med sin hysteriske 36-megapiksers sensor, å vekke fotografenes 

fotolyst på nytt. Bildekvaliteten grenser mot mellomformat og 
kameraet er et Hubble-teleskop med Nikon-logo! 

I noen dager fylles New York av stillbilde-lyrikere som flyter 
rundt i lykkerus over å kunne ta bilder de aldri før har fått til. En 
helikopterprikk i himmelen kan forstørres så mye at du ser om 
piloten pusset tennene i morges, og bruker du ISO 2000 med 
raske lukkertider fryser du vanndråper og raske bevegelser i 
skumringslys! Eksponeringsmatematikken får nytt liv hos ut-
tørkede fotografer, som tar lynskarpe bilder på tusendeler av 
et sekund i innendørsbelysning! Megapikselmonsteret klarer for 
første gang å gi kornete filmkvalitet, og i stedet for at det skygger 
for kameraets åndedrett, lar man seg forføre av det. Svarthvite 
bilder i stearinlysmiljø gir utstillingsferdige gradientbilder rett på 
CF-kortet. Gleden over å stille inn D800 er vanskelig å beskrive: 
Bryterne oser av mykhet og kvalitet på ekte Nikon-vis, og det 
dynamiske omfanget får graffitimalning til å oppleves som net-
topp graffiti – snarere enn billig, ensfarget dagsavistrykk. Fø-
lelsen av mellomformat og Phase One er tydelig, både når man 
eksponerer, vurderer og kjøper minnekort. På stillbilde-siden er 
det altså en klokkeklar suksess – men hva skjer når man stiller 
bryteren på filmmodus?

I filmmodus
I prinsippet begynner de allerede fantastiske stillbildene å be-
vege seg. Teknologien sladrer om en kraftig datareduksjon når 
bildene pakkes på hverandre. Sensoren levererer 4:2:2, hvilket 
innebærer halvering av kromatisk- og luminansinformasjon, 
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La krigen fortsette

Klar for film, men rotet 
slipper man ikke unna. 
Her modifisert med en 
Swedish Chameleon. 

Jo da, trykker du på play begynner hun å 
synge. Uten at fargeomfanget fra stillbildene 

blir uforstyrret mindre – så vidt du kan se. 
Måler du opp eller begynner å justere den gjer-

rige H.264-kodeken, blir det andre boller …
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deigen knas i H.264-former på CF/SD-kortet. Men det ser du ikke. 
Tvert i mot følger myke, varme og dynamiske fargespill med på 
filmen, og nærmer du deg stearinlys-belysning følger ISO-en med, 
med rundkornet, filmaktig, knapt merkbar støy. Kameraet gir inn-
trykk av å bryte lysets etablerte logikk, og selv ansikter og hudtoner 
fremstår som vakre lærhuder med naturlige skygger i levende lys-
skjær! Kameraet har fått to knapper for (nesten) trinnløs blender, så 
fotografen kan følge skiftende lys, og opptak har fått en egen knapp 
ved pekefingeren. Så hva er baksiden av medaljen? 

Garasjetid for DsLR-fotografen
Skal man lete etter Nikons akilleshæl, holder det ikke å begi seg ut 
en natt og ta bilder, for så å analysere resultatet. ”What you see is 
what you get” – og det du ser er bedårende! I stedet må du utforske 
de uendelige mulighetene av fargejustering som finnes i stillbilde-
kvalitetens RAW-fremkaller, men som går tapt i H.264. Som filmskaper 
får du rett og slett det du spiller inn med kameraet, men så fort du 
justerer innstillingene, starter en destruktiv prosess som raskt blir 
merkbar. Du kan skru på farger og justere til en viss grad, men å 
skape grades à la amerikanske Mad Men blir problematisk. Videre 
følger hele pakken av problemer som vi har lært oss å leve med hva 
gjelder tilbehør og eksterne enheter. For å fungere på filmfeltet, må 
du ha kontroll over fokus og blender, vektet og balansert utstyr, ekstra 
batterikraft, søker og gjerne B-fotomonitor samt HDMI-oppkobling 
til regi og script. Kameraets mulighet for å sende 1080p for ekstern 
lagring vil legge en Ninja, Kino Pro eller lignende til riggen, som altså 
blir stadig større og mer besværlig å håndtere. Å være DSLR-fotograf 
handler om å tilbringe halve tiden i garasjen, og det kommer man ikke 
fra med D800. Man er ikke langt unna å bytte ut samtlige ømtålige 
plastdeler med solid metall, skru med skruer i stedet for gaffateip og 
tau, kjøre BNC og kontrollerte signalveier samt bytte ut kamerahuset 
med panservogn. Noen som kjenner igjen beskrivelsen av en RED? 

Du kan uten videre spille inn en langfilm med D800, og det sier litt 
om vanskelighetene rundt omkring. 

stillbilde i sikte
Nikons målskive er altså en stillbildefotograf på toppnivå som har 

NIkON D800La krigen fortsette

begynt å få bevegelige oppdrag og må levere. De ønsker å sende 
et signal til kundene sine om at filmkapittelet er påbegynt, og at de 
som har tatovert Nikon i pannen trygt kan la logoen bli stående. For 
mange er objektiv-samlingen utstyrets episenter: Det er både dyrt 
og vanskelig å bytte ut objektiver. Et Canon-50 er ikke identisk med 
et Nikon-5O, og etter noen år i yrket får man fininnstilte vaner og 
spesialiteter. Likevel har migrantene strømmet over til konkurrenten 
etter Canons tydelige filmoffensiv, noe Nikon selvfølgelig gjør alt de 
kan for å stoppe. Nøkkelen i låsen heter D800. På kjøpet får man 
filmskapere fra alle mulige sammenhenger som enten velger systemet 
på grunn av den lille prisforskjellen eller rett og slett foretrekker Nikon 
på grunn av dets karakteristika. Akkurat som Canon har erobret deler 
av filmverdenen med sitt 5D, vil Nikon fortære en rettferdig andel av 
kaken og få navnet sitt på rulleteksten i både spille-, reklame- og 
dokumentarfilmer. Bildekvaliteten er umiddelbart en smule bedre enn 
den 5D Mark II leverer (duelltest mot nye Mark III kommer), grense-
snittet mer utviklet og barnesykdommene kurert. Så hva er haken? 

Nikons D800 har enda en seriøs motspiller – Canons 5D Mark III. 
Men mens Nikon bretter seg tredobbelt for å overbevise stillbilde-
fotografene og filmskaperne om kameraets fortreffelighet, begynner 
Canon forsiktig å vise filmskaperne veien videre til et annet segment. 
Signalet fra Canon er at kapittelet der profesjonelle filmskapere stjeler 
og modifiserer stillbilde-fotografenes utstyr snart er over. Vi skal få en 
egen lekekasse. Den som velger Canon skal kunne velge filmstigen, 
og med den nå hele veien opp til high-end-kameraer og superlinser. 
Har Nikon noe mottrekk til dette? 

Med Nikon D800 er det helt klart at firmaets brukere kan værende 
på moderskipet med æren og yrket i behold. Men filmskaperen som 
skal velge optikk, grensesnitt og tilhørighet for en lang stund, må 
være sikker på at firmaet leverer godt innenfor målstreken. Nikon 
mangler en dedikert filmkamera-linje, enn så lenge. På den andre 
siden, vil krigen fortsette. D800 tar hjem sine seire på stillbilde-siden, 
og legger man til en utmerket filmfunksjon, er Nikons statement 
dechifrert: Stillbilde-fotografen har fått et verktøy som kan skille 
mellomformatsfotografering fra utmerket filmfoto med et knap-
petrykk. Nikon er helt klart tilbake på banen. Kjempenes krig kan 
fortsette. Og dét, mine damer og herrer, er det revolusjonerende! n 

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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Samurai – hugger skarpt direkte fra kameraet
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Samurai er en opptaksenhet med innebyggd harddisk 
som gir deg en annen innspillingsmåte, uavhengig av 
kamera. Men la oss først ta rede på hvem som trenger 
denne funksjonen. Dels er det alle dere som vil spille 

inn et program som skal aksepteres av SVT som HDTV-program, 
dels er det alle dere som vil lage en spillefilm og ikke har råd 
til det nyeste, lekreste kameraet. Hvis kameraet ditt har en HD 
SDI- eller HDMI-utgang, kan Samurai være en løsning som gir 
filmkvalitet på opptaket. Hvordan har dette seg? 

Tenk på hva som skjer i kameraet ditt trinn for trinn. Lyset 
kommer inn via optikken til en lysfølsom sensor hvis funksjon 
er å omsette lyset til signaler. Disse signalene kan ta to veier ut, 
enten via en SDI- eller HDMI-kontakt på kameraet eller via en 
komprimeringsfunksjon (kodek) for å lagres på i et eller annet 
slags minne i kameraet.

SDI er en gammel standard som EBU lagde når man begynte 
med internasjonale sendinger (tenk OL) der alle verdens TV-
selskaper kobler seg opp for deretter å sende på sitt eget vis. 
Det er her Samurai kommer inn: Den tar altså opp kamerasignalt 
fra SDI uavhengig av hvilken kodek du har i kameraet. Den har 
et par egne kodek-funksjoner som duger for HDTV og for spil-
lefilm, bare signalet fra kameraet er det rette. 

Slik er det i teorien, men som alltid er virkeligheten noe mer 
komplisert. Det finnes forskjellige standarder for både SDI og 
HDMI, så det er ikke sikkert at kameraet ditt gir godt nok signal. 
Det vi vet, er at Samurai gjør det beste ut av det som kommer 
inn: Den håndterer nemlig opp til 10 bits fargedybde når den 
lagrer materialet. Den kan lagre det åpne Apple-formatet ProRes 
4.2.2, som har HQ som beste innstilling og 10 bits fargedybde 
i en 220 Mb dataflyt. Du kan i tillegg velge Avid-formatet Avid 
DNxHD, som også er en 220 Mb-flyt. Begge formatene har 
4:2:2-fargegjengivelse og det er nok det viktigste for et innspil-
lingsformat, da det gir helt andre muligheter for å fargekorrigere 
det innspilte materialet.

en ukomplisert, vellykket test
Min test går ut på at jeg leser brukerhåndboken på nettet, setter 
batteriene på lading og setter inn en 2,5-tommers SATA-disk. 
Harddisken leveres altså ikke med Samurai, og må anses som 
en forbruksvare. Din arbeidsmetode som filmskaper bestemmer 
disktypen, så det er helt naturlig at det er opp til kjøperen å 
skaffe disken selv. Så skrur jeg sammen disken med plastbe-
skyttelsen som følger med, formaterer disken i Samurai, kobler 
til SDI-kabelen til min Panasonic HPX171, stiller inn Samurai på 
ProRes 422 HQ-opptak, starter innspillingen med kameraet og 
ser til min store glede at Samurai begynner å spille inn. Voilà! 
Alt bra så langt. 

Så oppdager jeg at det er bildet i søkeren som spilles inn, 
med all informasjonen som finnes i et søkerbilde: batteristatus, 
minutter gjenværende opptakstid på P2-kortene og så videre. 
Så det er bare å begynne å stille om kameraet, slik at jeg får et 
helt rent søkerbilde. Det går, men det er kanskje ikke helt det 
man ønsker seg når man skal spille inn materiale med best mulig 
kvalitet. Man vil kanskje se informasjonen mens man filmer, men 
ikke ha med den i det innspilte materialet. 

Jaha, da var det tid for trinn to, å føre over materialet til data-
maskinen. Jeg tar ut disken og setter den inn i diskplassen med 
Firewire 800-tilkobling og starter opp Final Cut 7 og Final Cut 
X. Begge programmene kan lese materialet, og forteller meg 
at det er ProRes 422 HQ-materiale med tilhørende kameralyd. 

I høst slapp Atomos Samurai, en SDI/
harddisk-opptaksenhet som duger for både 
HDTV og spillefilm. Samurai spiller inn HD 
SDI-signal og er en videreføring av den all-
ment bejublede Ninja, som spiller inn HDMI. 
Den koster cirka 11 000 kroner pluss moms 
men kan til gjengjeld spare deg kostnaden 
for et nytt kamera hvis du har et rent bilde 
på SDI ut fra det du allerede har. Her er 
Monitors hurtigtest av underverket.

Samurai montert på kameraet. Husk å bestille kameramonterings-
skruen i tillegg: den er gjenget i tommer og er vanskelig å finne 
i skandinaviske butikker.



  

 

Samurai – hugger skarpt direkte fra kameraet

Konklusjon: Hvis man er teknologikyndig, er det bare å kjøre 
rett på. Alt fungerer. Skriv deg imidlertid bak øret at jeg leser 
håndboken, for jeg kan dette med teknikk! Det er en fordel å 
ha en utbredt kameramodell som sannsynligvis er testet mot 
Samurai, da man kan gå ut i fra at alle Panasonic-kameraer med 
SDI ut fungerer på samme måte. Jeg har ikke noe annet kamera 
med SDI og det finnes grenser for testing, men jeg er sikker på 
at Sony også bør fungere. Som sagt, SDI er en internasjonal 
standard som er testet under hvert OL og VM. Det finnes også et 
tilbehør som gir samme mulighet med Samurai for HDMI-signal.

varm harddisk
Det jeg har sett av Samurai, fungerer bra. Men fra en teknisk 
synsvinkel, kan jeg konstatere at harddisken får svært dårlig 
nedkjøling. Den sitter i en tett plastboks uten ventilasjon, verken 
i opptakeren eller i leseren. Unngå derfor disker med 7200 om-
dreininger og ikke etterlat disken i leseren når du klipper, men 
les heller inn materialet med én gang og ta ut disken. Det er det 
eneste problemet jeg ser med konstruksjonen. 

Slik ser en SDI-kontakt ut på et kamera.

Slik starter man sin Samurai.

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.
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Videre kan vi fastslå at Samurai gjør det lett for deg å omgås 
med kringkastere og store post-hus, da de slipper å ha folk som 
kan håndtere alle mulige medieformater som finnes der ute. 
Med en Samurai er det bare å lese inn og begynne å klippe. 

hvorfor den trengs 
Min refleksjon når jeg tester her, er at mangelen på teknisk 
kunnskap i de store organisasjonene gjør denne funksjonen 
nødvendig. Spørsmålet jeg stiller meg, er: ”Trengs den virkelig? 
Alltid?” Hvis de som jobber i de store organisasjonene kunne 
håndtere materiale av forskjellig slag på beste måte, ville det 
ofte duge. Alle dagens kameraer spiller jo inn i et kvalitetsnivå 
som ikke fantes for bare sju, åtte år siden. Men dagens store 
organisasjoner lever fortsatt i en forgangen tid og har ikke helt 
kontroll over det tekniske, hva som skjer på kodek-fronten. 

Jeg kan komme med et eksempel. For fem år siden ga jeg 
teknisk støtte til en naturfotograf som testet et bittelite Pana-
sonic S1-kamera for å samle ”bak prosjektet”-filmmateriale 
om fotojobben sin. Det ble filmet på location i Asia og bildene 
ble sendt hjem for å klippes og vises for en av prosjektets 
sponsorer. Her viste det seg at det var problemer med opp-
taket, trøbbel med innlesingen i redigeringen, og ingenting 
så ut til å stemme for den som skulle klippe. Da gjorde jeg 
noe som lignet det Samurai i dag gjør i datamaskinen min. 
Jeg koblet en HDMI-kabel til et S1-kamera, brukte det til å 
spille opp innholdet på kortet og sendte inn HDMI-signalet fra 
kameraet til datamaskinen via et BlackMagic Intensity-kort, 
i best mulige kvalitet. Da fungerte alt. Det materialet har jeg 
senere sett som reklamefilm for WWFs innsamlinger på stort 
lerret i kinoer når jeg har anmeldt filmer, og det holder der 
også. Legg imidlertid merke til at vi har spilt opp et allerede 
innspilt materiale som har passert en AVCHD-kodek. Så det 
var et sted i den redigeringsflyten at problemet lå.

Det er jo også først og fremst med greenscreen at dette med 

fargekomprimeringen har betydning, der AVCHD med 4:2:0 
skaper en silhuett på omtrent én til to piksler rundt objektet, noe 
4:2:2 ikke gjør når det sammenlignes med andre bilder. Men 
greenscreen er jo mest brukt i reklamefilmer. Dokumentarer skal 
nok ikke sysle med greenscreen som fortellerform, det blir som 
å ”photosphoppe” inn et kosedyr man ikke har filmet i bildet, for 
å nevne et kjent eksempel fra den siste tidens hendelser. Husk 
at 4:2:2 først og fremst er en fargekomprimering som gir mye 
større muligheter for å fargekorrigere materialet.

Konklusjon
Det er en grunn til at Samurai og lignende enheter har kommet 
på markedet. De virker slik som de skal. Bildekvaliteten skal 
vi ikke nevne i denne testen, da den ikke avhenger så mye av 
Samurai som av kameraet selv og dets kvalitet, men Samurai 
fanger og koder filmmaterialet i ProRes uten problemer. Det 
eneste negative i dette tilfellet, med min HPX 171, er at jeg 
må gjerne all hjelp og informasjon i søkeren for å få et perfekt 
bilde som kan spilles inn! Det motvirker jo selve formålet, å få 
best mulig innspilte bilder med en Samurai. Og sannsynligvis 
ville man fått et nokså godt resultat i redigeringsrommet hvis 
man tok utgangspunkt i DVCPRO HD-materialet som ligger 
på P2-kortet ved innspillingen, bare man håndterer materialet 
riktig. Det er jo 4:2:2, selv om pikselantallet ikke tilsvarer full 
HD. Men dette argumentet biter ikke på organisationer med 
Principer, så det er enklest å bruke en Samurai eller en annen 
lignende enhet. 

Men for at alt dette skal endres, trengs noe som tvinger 
gigantene til å anstrenge seg. Vi kan håpe på at det skjer når 
Internett overtar for kringkasterne og filmene på nett gjør 4K-
kravene noe aparte når de skal transporteres over Internett. 
Frem til det, kommer vi nok til å trenge en Samurai for å kjempe 
med alt de store aktørene i bransjen krever av oss som bare 
vil skape god historiefortelling på film. n

Harddisken, en 2,5” SATA, med plastfut-
teralet den skal monteres i og redige-
ringsmaskinens leseenhet.

Transportkassen med 
plass til fire disker.
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TVOne CORIOmatrix 

Multiformat og nå også med 2x 
«MultiView» Monitorering

Trollveien 9, N-3225 Sandefjord, NORWAY 
Tel: (+47) 33 47 75 74 • Mob: (+47) 92 02 19 11

Email: gilbert@lvc.no • WEB: www.lvc.no   
Skype: fl ogelglogel

DVI-UThe Universal I/Ocompatible withHDMI, DVI-D, DVI-A,RGBHV, RGBs,RGsB, YUV,YPbPr, CV,
Y/C

CORIOmatrix Scaling Routing Switcher for
Video/Lyd opp til 32x32

 

• Modulært med 16x I/O slot
• 3G-SD/HD-SDI/DVI-U kombinsjoner
• DVI-U hvor U står for «Universal»
• DVI-U overganger for CV, Y/C,YUV, RGBHV, DVI-D & HDMI
• Skalering på både inn- og utganger
• Monitorering av alle inn- og utganger til 2x monitorer 
• «Embedded» lyd monitorering med nivåmeter

 

LVC_Monitor_HPAd_May2012.indd   1 04/05/2012   13:21

www.dracosystem.se  •  info@dracosystem.se  •  tel .  +46(0)19-12 38 07

H S - 2 0 0 0 L  M o b i l e  H D - S t u d i o
Mobil video studio, video mikser med 5 innganger (2 x DVI-D 

og 3 x HD-SDI eller1 x DVI-D og 4 x HD-SDI), logo store, 17 ”

multiview monitor, lydmikser og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

HS-600 Mobile SD-Studio
Mobil video studio, video mikser med 8 innganger, 

6 for kompositt og 2 DVI-D, multiview monitor, 

lydmikser och intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  - Produktene fi nner du på vår hjemmeside og fra profesjonelle forhandlere

M o b i l e  V i d e o  S t u d i o

Mobile Video Studios • Mixers/Switchers         

Chromakeyers • Converters • LCD-Montors      

Recorders • Character Generators                 

Teleprompters • Distribution Amplifi ers   

Intercom Systems • Time Base Correctors   

Media Presenters • Cables and Repeaters 

PTZ Camera and Control  •  Test Equipment 

and more..      

draco_2012-08-08.indd   1 2012-08-08   13:09:47
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likt det man så på CRT. Under test av OLED-skjermene fra Sony fikk vi 
se et overlegent detaljnivå i det sorte, en meget god fargegjengivelse og 
ingen ”flicker” i sidesynet. Brukerne er veldig fornøyde med monitorene, 
og vi ser dette som en kostnadseffektiv og riktig investering innenfor TV2s 
totaloppgradering til HD,” sier systemingeniør Terje Amundsen i TV2.

vitec gruppen får £ 100 milioner refinansiert
Teknikkleverandøren Vitec Group plc har lykkes å få refinansiert £ 100 
millioner av av sin kreditt med et syndikat av banker koordinert av Barclays.
Barclays, HSBC, RBS og Wells Fargo hver gitt £ 22.5 millioner og UniCredit 
gitt £ 10 millioner. Den nye femårige finanspakken vil gjøre det mulig Vitec 
å fortsette å utvikle sine eksisterende virksomheter og selektivt skaffe nye 
selskaper for å komplettere sine strategiske mål.
Vitec er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Richmond Selskapet 
designer og distribuerer systemer og produkter som brukes i kringkasting 
og live underholdning, film-og videoproduksjon og MAG.
Paul Hayes, økonomidirektør, Vitec Group plc, sier: – Jeg setter stor pris 
på støtten fra våre bankgruppen, som består av Barclays, HSBC, RBS, 
Wells Fargo og UniCredit, i å organisere denne refinansieringen. Den nye 
fem års garantien gir Vitec muligheter til å sine strategiske mål med en 
finansieringsløsning som gir mulighet for vekst.

Ny lydløsning på hålogaland
Hålogaland Teater i Tromsø, Norge, har tatt i bruk DPA d: fine hodetele-
fonmikrofoner på produksjonen av Les Misérables, som startet nå i høst. 
Teateret har erstattet sin gamle DPA 4060 kulekarakter miniatyr mikrofoner 
med 40 retningsbestemt d: fine hodetelefonmikrofoner og 40 d: fine omni 
mikrofoner, som blir brukt med et nytt 32-kanal Shure Axient trådløst system.
Jim Oddvar Hansen, sjef for lydteknikk på teater, forteller at d: fine hode-
telefonmikrofoner ble valgt fordi de tilbyr den nyeste teknologien, og er 
også veldig behagelig å bære for utøverne.
– Mikrofonene holder seg på plass selv i teaterproduksjoner som Les 
Misérables som inkluderer dans på scenen mens de synger. Dette var 
en viktig faktor når vi valgte mikrofoner – vi trengte noe som ikke bare ga 
eksepsjonell lydkvalitet, men også var holdbare og praktiske. DPA d: fine 
passer alle disse kriteriene forteller Hansen.
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Bransjenytt

avaB cac leverte Rosco vIEW 
til NRKs OL-studio i London

Rosco VIEW er et produkt som er utviklet for å kontrollere dagslys-
mengden som kommer inn i studio ved hjelp av et todelt system: Det 
ene er stive Rosco VIEW paneler som installeres på vindusflatene, og 
den andre komponenten er et Rosco filter som monteres på kameraene. 
Disse roterende kamerafilter krysspolariserer med panelet i vinduet, noe 
som gir fotografen eller CCU operatøren total kontroll over lysmengden 
som kommer utenfra, uten å foreta endringer i studiolyssettingen eller 
eksponeringen.
NRK bygget sitt studio på toppen av et stillas fire etasjer over bakken. Vi 
installerte 13 Rosco VIEW paneler, og hadde tre kameraer utstyrt med 
Rosco kamerafiltre. De kontrollere det meste av lys, lyd – og ja, selv 
Rosco VIEW – fra et kontrollrom i Norge via Rosco VIEW GUI (Graphic 
User Interface) tilkoblet i nettverket.

OLED TRImasTER EL
fra sony inn i tv2s hD-satsing 

TV2 oppgraderer nyhets- og sportsredigeringsrommene i Bergen og Oslo 
med nye OLED-monitorer fra Sony Professional. Investeringen er en 
del av kanalhusets overgang til HD. Etter grundig testing og evaluering 
av flere alternativer, samt overvunnet skepsis til OLED TRIMASTER EL 
-teknologien, har TV2 valgt å satse på den nyeste monitorteknologien 
fra Sony. Totalt investerer TV2 i 23 programmonitorer som en del av en 
større oppgradering av nyhets- og sportsproduksjonskjeden i Bergen og 
Oslo. Prosessen ble påbegynt i april, da TV2 sendte ut forespørsel til 
en rekke leverandører. Forespørselen sammenfalt med lanseringen av 
Sonys nyeste monitorserie på NAB 2012. Det ble deretter gjennomført 
grundige tester av både LCD- og OLED-modeller i Oslo. Konklusjonen 
var at Sonys OLED-monitorer var best på flere av testene. 
”Dette har vært en lærerik prosess for oss. Vi var i utgangspunktet skep-
tiske til OLED, men har blitt positivt overrasket over teknologien. Vi har 
alle vært klar over OLEDs evne til å vise sort som sort. Dog har vi også 
vært klar over OLED-skjermens gjenintroduksjon av ”flicker” i sidesynet 

AVAB CAC leverte Rosco View løsningen til OL-studio.

Les Misérables.
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vært på samme reise – og gjerne i form 
av levende bilder.
Familien som blir valgt ut som Star 
Tours testfamilie får tilbringe en uke 
i Thailand fra 27. november. Et film-
team skal følge dem under hele reisen 
og resultatet blir en film på rundt fem 
minutter som skal presenteres blant 
annet på startour.no. 

Fra avid til adobe 
Adobe Systems Nordic har ansatt 
Mathias Hekton som Strategic Deve-
lopment Manager innenfor området 
Professional Video i Norden.
Hos Adobe skal han jobbe for å bidra 
til videre fremgang for Adobes video-
produkter i Norden. Han vil hovedsa-
kelig arbeide med kringkastere, men 

også introdusere nye produkter og 
løsninger for produksjonsselskaper.
Mathias Hekton har vært freelancer 
det siste året. Han har tidligere vært 
Applications Specialist hos konkur-
renten Avid Technology, hovedsakelig 
med Norden som hovedområde og 
med spesialisering på arbeidsflyt 
innen etterproduksjon. Han har også 
erfaring fra Enterprise/Broadcasters, 
og som teknologiansvarlig hos Met-
ronome.

 slutter i 
Jvc Professional 

Børre Trondskog fratrer sin stilling 
som Regional Manager Scandinavia 
for JVC Professional Europe. Han 
har jobbet i JVC i over 22 år. Dette 
betyr også at JVC avvikler sin lokale 
tilstedeværelse i Norge. Salg og 
ordreadministrasjon vil bli tatt hånd 
om av Marianne ved JVC kontoret 
i Tønsberg ut November, hun har e-
post: mh@jvc.no. Etter dette vil alle 
funksjoner for JVCPro i Norge flyttes 
over til JVCPro UK i London. 
Børre Trondskog er nå på utkikk 
etter nye jobbmuligheter og kan 
treffes på mob: 91308434. For mer 
informasjon om JVC Professional se: 
www.jvcpro.no

Netflix på sony 
Entertainment Network

Netflix blir tilgjengelig på Sony Enter-
tainment Network – en digital portal 
som er rik på underholdningsstoff, som 
du kan få tilgang på gjennom internet-
tilkobling på utvalgte BRAVIA TV-er fra 
Sony, Blu-ray spillere, hjemmekinoan-
legg og Playstation 3-konsoller solgt i 
Norge, Danmark, Sverige og Finland.
– Med Netflix på Sony Entertainment 
Network, får brukerne et desto større 
utvalg av enheter til å strømme filmer 
og TV-programmer fra internett. Vi ser 
alltid etter nye muligheter for brukerne 
å få gleden av Netflix, sier Greg Peters, 
visepresident for produktutvikling i 
Netflix.

Ny produsent i 
medieoperatørene

Ida Ven Bruusgaard (33) er ansatt 
som ny produsent i Medieoperatø-
rene fra 1. oktober. Ida har de siste ti 
årene jobbet i London som regissør, 
produsent og konseptutvikler av 
serier og enkeltstående dokumentar-
programmer for TV i England (BBC, 
Channel 4 og ITV), og internasjonalt 
(PBS, Discovery). Hun er utdannet i 
Broadcasting studies ved Universi-
tetet i Leeds.  
Medieoperatørene er et av Norges 
mest fremgangsrike produksjons-
selskaper for dokumentarfilm, og har 
siden 1994 produsert en lang rekke 
prisbelønte dokumentarfilmer og TV-
serier.   

Danmark slukker 
Fm i 2019

Den danske regjeringen har fått bred 
tilslutning om den nye medieavtalen 
som blant annet setter en slukkedato 
for FM. Med dette har nok et europeisk 
land tatt et stort skritt på veien mot full 
digitalisering av radioen.
Alle partier, med unntak av Liberal 
Alliance, sluttet seg til medieavtalen. 
Om bakgrunnen for å sette en slukke-
dato sier den danske kulturministeren 
Uffe Elbæk blant annet: ”Gjennom å 
fastsette en dato sender vi et klart 
signal til både bransjen og til danske 
radiolyttere om hvor vi er på vei”.
– Vi er selvsagt glade for at danskene 
har satt en slukkedato i nær fremtid, og 
i tillegg har valgt DAB+, som Norge og 
flere andre land. Dette gir ytterligere 
moment til radiodigitaliseringen i Eu-
ropa, som nå for alvor begynner å ta 
fart, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig 
leder i Digitalradio Norge AS, som 
under navnet www.radio.no har ho-
vedansvaret for informasjonsarbeidet 
knyttet til digitaliseringen.

Filminnspilling 
som ferietur

I vinter åpner Star Tour et splitter nytt 
Blue Village Exotic-hotell i Thailand.  
Nå søker feriearrangøren en even-
tyrlysten og utadvendt storfamilie som 
vil bytte ut vintersko med sandaler og 
teste det moderne hotellkomplekset 
i Khao Lak.
– Familiens viktigste oppgave blir å 
teste vårt splitter nye Blue Village 
Exotic i Khao Lak. Hotellet åpner 1. 
november og er vårt mest moderne 
Blue Village noensinne. Familien 
skal teste alt fra bassenger, strandliv, 
hotellaktiviteter og mat og dele opp-
levelsene med et filmteam, sier kom-
munikasjonsdirektør Lena Petersson i 
Star Tour. I følge Petersson holder det 
ikke lenger bare med reisebeskrivelser 
og bilder når kunder skal ut på tur. De 
ønsker informasjon fra andre som har 

Ida Ven Bruusgaard

Mathias 
Hekton

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse: Sandakerveien 72, 
0483 Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tvteam.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm 
Adresse: Enebakkveien 69,
0192 Oslo
Telefon: 22 11 12 13
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Dedolight (lyskas-
tere), Chimera (softbokser), 
FilmGear, Photoflex, Schneider 
Optics.

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

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

Galleriet
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www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.

6008_danmon se monitor ann 2  10/01/06  12:45  Side 1

Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

FOR aNNONsE 
I GaLLERIET

ring 48 03 41 83

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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere



SYDPOLEN
Hva tåler videokamera av 

frost og kulde

Erling Teig
Apple Norge

Nye Final Cut Studio

Amund Lie
Undervannsfotograf

RED ONE

Ola Strandh
Massive Entertainment

Lyddesign for spill
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DIGITAL
playout, infrastruktur og 

arbeidsflyt hos Fabelaktiv

Jason Levine og
Max Hagelstam

med ny Premiere Pro

Atle Øye
AVIT-Systems Norge AS
satser på Thomson GV

Thomas Drape
LAN-baserte angrep

farligst for nettet

Forlaget Nye MedierMonitor
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XDCAM HD
Nå i produksjon fra

Svalbard til Sør-Afrika

Aal Stasjon
Sikker lagring av 
fi lm- og videofi ler

Tim Hetherington 
Rory Peck Award for

Afghanistan-reportasje

 Jørgen Scheel 
Mediateket

Overføring av mediefi ler

Forlaget Nye MedierMonitor
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Shotgun Justice
Stor test av 

Shotgun-mikrofoner

Sony NXCAM
Lansering

Digital arbeidshest

Gaute Storaas
Komponist

Filmmusikk som skinner

Kenneth Bonde
Vizfx

Samarbeid over nett

Forlaget Nye MedierMonitor
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

Fakta fra eksperter
Kronikker fra kolleger

HELICAM
Med minihelikopter 

på videoopptak

Tore Mortensen
Sony Broadcast

På plass på IBC 2008

Greger Seth
Thomson Grass Valley

Satser i Norden

Tobias Golodnoff
Danmarks Radio

Arkiverer alt 
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3ality Digital
lærer Hollywood å skyte 3D

Endre Skandfer og 
Morten Moen

Storm Studios om VFX

IBC 2009
Mange besøkende på 
leting etter løsninger 

Morgan David
Sony BPE

Slik blir framtiden
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HDV-KAMERA
Perfekt for reisedokumentar 

mener Kevin Augello

Utah Sandar
Satser videre med

Utah Scientific i ryggen

Ole Herman Larsen
LLB-foreningen

Messe i Oslo Spektrum

Frank Boyd
Unexpected Media

Crossover Lab 08
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Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifi seres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Track The Actors
Trøndersk oppfi nnelse 

i Den Norske Opera

Joel Aron
Effektveteran hos ILM

Ray Kay
Fra lokal-TV til suksess 

som regissør i USA

Nå i Final Cut Pro

Apple Color
Avansert

fargekorrigering i
Final Cut Studio

Nå i Final Cut ProNå i Final Cut Pro
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EN NY STANDARD!
Sound Devices 664 portabel feltmikser 
og opptaker. 

Denne nye mikseren og
opptakeren fra renommerte
Sound Devices er utstyrt 
med  6 innganger og  
4 utganger som også 
kan brukes som inn-
ganger. Dermed har 
man 10 opptakskanaler til
rådighet - for opptak på SD/CF-minnekort.

Med ekspansjonen CL-6 kan 664-mikser utvides 
med ytterligere 6 innganger slik at du tilsammen
får 16-inngangskanaler. 
 
Det perfekte verktøy for alle typer profesjonelle opptak fra
mindre produksjoner eller større og kompliserte opptak 
- en kompakt og robust arbeidshest av skyhøy kvalitet!

PROFESJONELL VIDEO - DATA OG SYSTEMLØSNINGER - KRINGKASTING OG INSTALLASJON
SERVICE & SUPPORT - KURSING, RÅDGIVING & SEMINARER - FINANSIERING & FORSIKRING
Video 4 AS   Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim     www.video4.no   firma@video4.no   tlf 56 90 42 10
 

Sound Devices 664
Kun kr 24 654,- ekskl. mva.
* Veil. pris kr. 26 649,- ekskl. mva.

Sound Devices CL-6 
Kun kr. 9 516,- ekskl. mva.
Veil. pris kr. 10 248,- ekskl. mva.


