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Canon C300
På opptak for spillefilm

4K i London 
Nytt 4K-senter i  Pinewood

Quadrokopteret
Luftfoto med full kontroll

Store skjermer
Mediatec med storformat



Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

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

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

Forlaget Nye MedierMonitor
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Stargate Media
360 graders video

N
O

R
G

E

GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

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

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500
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NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
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Frame enlargement from Len Lye’s Rainbow Dance (1936). Courtesy of the New Zealand Film Archive Ng! Kaitiaki O Ng!  Taonga Whiti!hua; the Len Lye Foundation; Govett-Brewster Art Gallery.

Kortfilmfestivalen  
The 36th Norwegian Short Film Festival

Grimstad 11. –16. juni 2013

• Ny, norsk kort- og dokumentarfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• GRIMSTAD SHORT FILM NOMINEE for the European Film Awards 2013

• Internasjonal kortfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• Pris for beste norske musikkvideo

• Len Lye retrospektiv

• Peter Kubelka presenterer The Metric Cinema

• Film på vei fra regionene

• Debatt om The Pirate Bay

• «Sørlandsrefseren» - film og debatt

• Deltakertreff, båtturer og konserter

www.kortfilmfestivalen.no
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I dette nummeret
11 n På FRIERFERD TIL FILMFOTOGRAFENE
Med brask og bram ble Sonys nye senter DMPC åpnet i London i høst. 
Senteret som ligger sentralt plassert i Pinewood Studios, skal være et 
ressurssenter for filmfotografer, utleiehus og andre som kunne tenke 
seg å lære mer om Sonys digitale filmkameraer og om workflow. 

14 n GRIPENDE OG STJERNESPEKKET FILM MED ENKELT KAMERA 
Erik Poppes kom i høst med spillefilmen Tusen Ganger God Natt. 
Deler av den stjernespekkede og svært gripende filmen er skutt med 
Canon C300.  Jon Christian Rosenlund var filmfotograf og forteller her  
om erfaringene.

18 n SKJERMER I VILLAFORMAT
Den måler 88 kvadratmeter, kan rotere i 360°, og hele pakken med  
lastebil og trailer veier 38,5 tonn. Zlatan og gjengen har prydet over-
flaten, i likhet med både Melodi Grand Prix-artister og OL-vinnere. Vi 
snakker om en av Europas største mobile LED-skjermer.

24 n VåRyR STEMNING NåR SONy UTVIDER REGISTERET
Kameraprodusentene åpnet salongdørene og presenterte Sonys nye 
flaggskip til vin, snitter og ovasjoner. F5 og F55 er et etterlengtet radar-
par som fyller trinnet mellom F3 og F65. Monitor er som vanlig først 
ute med en test navnet verdig! 

28 n MAyAKALENDEREN: STABILITET OG LOGIKK
Vi tester Autodesk Maya - en av de beste 3D-programmene på marke-
det. Det tilbyr et omfattende verktøysett for modellering, animasjon, 
arbeid med dynamiske objekter og spesialeffeter, 3D-paint-verktøy for 
planter og hår, tracking og rendring. 

32 n TIDEN ER MODEN FOR QUADROKOPTERET!
Den ser ut som en edderkopp, skal etter sigende ha millimeter- 
presisjon og tar bare en drøy dag å lære å få opp i luften.  Monitor  har  sett  
nærmere på Quadrokopteret!

36 n 3D-PROGRAMVARE SOM SIKTER høyT
Cinema 4D, ofte kalt C4D, er et kommersielt dataprogram for 3D- 
grafikk og animasjon. Monitor tester den siste utgaven av programmet, 
nærmere bestemt versjon R14.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNyhETER

40 n BRANSJENyTT

42 n GALLERIET

Juliette Binoche får heder i Erik Poppes nye film vi avdekker filmkamera bak, side 14

Cinema 4D, er til tross for navnet et verktøy for 3D-grafikk, få vite mer, side 36

Mediatec leier ut storskjermer til events og flerkamera, vi sjekker ut teknikken, side 18

Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/no/smartscopeduo*Prisene er eksklusive MVA

Få nøyaktig og profesjonell waveform monitorering i rack mount oppsett 

til studio! SmartScope Duo inkluderer to separate skjermer slik at du 

får to video- og waveform-monitorer i en! Du får syv forskjellige typer 

scope for å måle alle ønskelige aspekter ved ditt videosignal, inkludert 

waveform, vectorscope, RGB parade, YUV parade, histogram, audio phase 

display, 16 kanalers lydnivå metere, samt at du selvfølgelig får se bildet! 

Med SmartScope Duo får du alltid det signalresultatet som profesjonelle 

medieingeniører forventer.

Eliminer teknisk feil

Kun med en profesjonell waveform monitorløsning får du 

mulighet til å tracke din video- og audiokvalitet på en slik 

måte at du vet at dine produksjoner holder internasjonale 

standarder. SmartScope Duo kan du sette opp i rack for å sikre all din 

monitorering og kvalitetskontroll. Den kan også settes opp på et bord 

for å brukes som en del av redigerings-, farge- og master-kontrollen din. 

Velg Scope!

SmartScope Duo kommer med to separate 8” LCD skjermer 

i en kompakt 3 rack løsning. Du kan sømløst velge mellom 

waveform, vectorscope, RGB parade, component parade, 

histogram, audio phase display, audio level meters eller bilde på skjerm. Du 

kan sette opp hver av SmartScope Duo skjermene til å vise en hvilken som 

helst kombinasjon for monitor eller waveform visninger.

Korrekt for kringkasting

Du får i denne løsningen en rekke av de mest populære 
waveform oppsettene. Waveform viser deg luminance og 
brightness oppsett for TV-signalet, og vectorscopet viser 
et farge plot med de forskjellige fargene i videosignalet. 

RGB parade modusen viser deg fargebalanse og videonivåer, og histogram 
oppsettet viser deg brightness nivået på pikslene i videosignalet. Lydscope 
lar deg sjekke at lyden er i fase og gir deg kontroll over lydnivåene.

Perfekt SDI Video Monitoring

SmartScope er den perfekte rack monterte videomonitor! 

Du kan bruke dette for kringkasting, post produksjon, 

live produksjon, kamera monitorering, set kamera 

monitorering, fl yaway kits, OB-busser og mye mer. 

SmartScope Duo kommer med en innebygget ethernet kobling som gir 

deg mulighet til å forandre alle innstillinger fra en SmartView Utility løsning, 

også via en ekstern bærbar PC.

€765*
SmartScope Duo

Nå er det enkelt å få på plass profesjonell Nå er det enkelt å få på plass profesjonell 
waveform monitorering for studio!

Coverfoto: Tine Poppe / Paradox Film
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En pekefinger unna
Online tv & video skal omsette for 35 milliarder amerikanske dollar i 
2018, omtrent 1/7 av det norske statsbudsjettet med andre ord.  I følge  
Digital TV Research vil dette være tigangeren i forhold til omsetningen 
i 2010, som var på 3,98 milliarder amerikanske dollar.  Et sted skal 
denne omsetningen komme fra og det er neppe ved at vi ser ti ganger 
så mye film og TV som tidligere.   Her hjemme sliter jeg med å finne 
Steven Spielberg sin Jurasic Park, ikke var den på Netflix heller ikke på 
SF Anytime, fant den riktignok på Youtube men da bare som løsrevne 
klipp.  Akkurat denne søndagskvelden var betalingsviljen i vårt hjemme 
på et sted mellom 50-140,- kroner for en slik gammel filmopplevelse.  
Det ble til og med foreslått å kjøre 10 minutter til den siste  videosjappa i 
byen for å sjekke der.   Forventningene om hva slags digitale opplevelser 
man lett kan skaffe seg, -  er nå større en det innholdet man enkelt kan 
få i tak i.  Problemet er at man som digital filmkunde blir uforskammet 
i sitt krav til å se det beste når det skulle være.  

Film og forsåvidt deler av TV-bransjen dyrker fortsatt en forret-
ningsmodell der innholdet skal deles og stykkes opp i regioner, land 
og lanseringsperioder.  Fram til 2018 er jeg overbevist om at dette vil gå 
gjennom markante forandringer.  Etter over 18 år som nettoppkoblet 
føler jeg personlig en tretthet med all treige oppkoblingsrutiner for å 
få tak medieinnhold.  Vinnerne innen framtidens digitale innhold, er 
de som greier å gi unike opplevelser, med en spennende letthet.  Apple 
sin iPod´er var et helt annet produkt enn hva man fikk av lignende 
musikkspillere i 2001.  Men hvor er de som makter å strømlinjeforme 
og forenkle film og TV-opplevelsen på samme måte nå ?

Det kan virke som i jakten etter å bygge digital kvalitet og infrastruktur 
har vi glemt hvordan vi skal løfte selve seeropplevelsen.  Interaksjonen 
foran skjerm, mellom seer og innhold er etter min mening fortsatt langt 
unna det man kan forvente.  Når jeg tenker etter er opplevelsen litt 
som å koble opp PC´er på 1990-tallet, tregt og det er ikke sikket det 
funker. Om Google-dongler og sammensmelting mellom iPad, mobil 
og TV er svaret på dette, er jeg litt undrene 
til.  Ja, selvfølgelig vil jeg kunne bruke 
alt mitt innhold på alle mine dingser.  
Men det jeg egentlig vil er er å få alt 
det innholdet jeg vil ha med kun  
en pekefinger.

GEIR BERGERSEN
Redaktør
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AVC-ULTRA FROM PANASONIC.
The production of more beautiful images, at a higher quality but lower cost, has long been the 
holy grail of professionals in the broadcast world. With the arrival of AVC-ULTRA, that possibility 
has become a reality.

Operational costs can be reduced thanks to AVC-LongG, which provides high picture quality at a 
low bit rate; network-based workflow is delivered by AVC-LongG and AVC-Proxy, which is suitable 
for data transfer over IP; and AVC-Intra Class 200 and Class 4:4:4 produce creative imagery that 
needs much higher image expression and robustness against manipulation.

Providing productive choice via the unified codec scheme based on H.264/AVC, AVC-ULTRA 
opimtises the image production workflow, expands business opportunities and removes 
all barriers to your creativity.

business.panasonic.co.uk/professional-camera

HIGH PICTURE QUALITY, 
LOW BIT RATE, 

REDUCED COSTS

WORKFLOW 
INNOVATION WITH 
DATA TRANSFER 
OVER IP NETWORK

EXPLORE HIGHER FRAME RATES 
AND 4K IMAGES

AJ-PX5000G AG-HPX600EJ

AJ-PX270



AKTUELT PRODUKTNyhETER

Kabler for TV-opptak og live-arrangementer blir gjentatte ganger ut-
satt for bøying, trekking og kanskje noe vektbelastning. Under slike 
omstendigheter kan en tradisjonell kabel bli så ødelagt at det fører til 
forringet signaloverføring og i verste fall brudd. Belden har derfor lan-
sert en ny serie kategori 6A kabler for kritiske applikasjoner i miljøer 
med høy slitasje. Kablene er fleksible, særdeles robuste og tåler å bli 
rullet inn/ut i kravstore miljøer som bl.a. i studio og opptakssituasjoner 
utendørs. En felles flettet skjerm og parvis folieskjerm sørger for 100% 
dekning og uovertruffen ytelse, mens den doble kappekonstruksjonen 
beskytter parene og sørger for en mer fleksibel kabel som ligger mer 
diskret langs scenegulv eller lignende. Kablene leveres i 3 ulike utfø-
relser, enten med PVC-, halogenfri eller Polyurethane kappe.  Beldens 
CatSnake 1303 kabler har blitt testet i.h.t. EN50289-3-9-8, og overgår 
kravet til min. 100 bøyninger (40mm radius, 8kg vekt) samtidig som 
den elektriske ytelsen opprettholdes. Selv etter 1 million bøyninger 
(100mm radius, 5m lengde, 3,5m/s) yter kabelen iht. spesifiserte data. 
Kablene tilfredsstiller dessuten kravene fra de nyeste digitale formatene 
for overføring av lyd over Ethernet. 

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Jørgen holmefjord AS, www.holmefjord.no.

Den nye projektoren VPL-VW1100ES, utgjør sammen med Sonys 
lanseringer av VPL-VW500ES og VPL-HW55ES, det siste innen  
ledende SXRD-baserte projektorer til hjemmet. 

Med en lysstyrke på 2,000 ANSI-lumen, er VPL-VW1100ES egnet 
for skjermstørrelser opp til 300 tommer. Den har fremragende svartnivå 
takket være Sonys Advanced Iris3-teknologi, og kan oppnå en enestå-
ende dynamisk kontrast på 1,000,000:1. Projektoren tilbyr en variasjon 
av installasjonsmuligheter og inkluderer doble triggere, en 2.1x moto-
risert zoom, utvidet lens shift, RS232 brukergrensesnitt, kontroll over 
IP og er kompatibel med automatiserte hjemmeløsninger.   VW1100ES 
er også utstyrt med Sonys Reality Creation bildemotor som dramatisk 
forbedrer alt videoinnhold uavhengig av kilde. Projektoren integrerer 
også den siste HDMI-standarden for å støtte 4K/60p avspilling for 
jevnere bilder ved visning av innhold med mye bevegelse. VW1100ES 
har dessuten en eksklusiv oppskaleringsalgoritme designet for ”Maste-
red in 4K” Blu-ray Discs fra Sony Picture Entertainment. Projektoren 
kan også vise Full HD 3D-filmer, i tillegg til 2D- og 3D-filmer i ekte 
kinoformat med forhold 2.35:1. 

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Sony Norge, 
www.sony.no

Ny kinoprojektor fra Sony

Ettertraktet av profesjonelle fotografer og entusiaster, setter endelig
a7R fra Sony en ny og spennende standard for digital bildebehandling.
Med en uslåelig kombinasjon av kraft og bærbarhet, redefinerer dette
speilløse kameraet de kreative mulighetene for fotografering i fullfor-
mat i et kompakt kamera med utskiftbar optikk.

Denne 35 mm fullformat Exmor CMOS bildebrikken har nyutviklet
lyskonsentrasjon og foto diode utvidelsesteknologi, samt et nytt design
på bildebrikken som reduserer mellomrom mellom pikslene.  

Den kraftige nye BIONZ X prosessoren gjør at a7R kan ta opp  
HD-video i profesjonell kvalitet. Clear Image Zoom er forbedret for 
filmopptak, og leverer krystallklare nærbilder rike på piksler. 

Høyoppløselige stillbilder kan vises direkte på en 4K TV med fire  
ganger så mange detaljer i Full HD. Støtte for TRILUMINOS  
Colour gir en imponerende palett med rike, naturlige farger ved  
visning av filmer og bilder tatt med a7R på en kompatibel BRAVIA TV 
med TRILUMINOS Display.

Med både trådløs internettilgang og NFC, kan du sømløst koble a7  
til din Xperia™ eller NFC-kompatible smarttelefon eller nettbrett.  

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Sony Norge, www.sony.no

Fullformat fra Sony

Remote Full hD PTZ-kameraer
Canon introduserer XU -81 og XU - 81W, 
to Full HD PTZ (pan, tilt, zoom) for  
video-opptak innendørs og utendørs. 
Denne modellen er etterfølgeren til  
XU - 80 og XU - 80W.  Dette kameraet er 
værbestandig og kombinerer robot pan 
og tilt med en oppgradert sensor som gir 
fleksibilitet og kvalitet.

Begge kameraene har et robust metall-
hus, en ny 1/3 ”2,1 - mega-piksel CMOS 
-sensor og en 20x optisk zoom med presis 
autofokusering , som leverer video i Full 
HD. HD - SDI tilkobling betyr at opptak 

kan gjøres eksternt . 20x optisk zoom i begge systemene gir HD-bilder 
med minimal kromatisk aberrasjon i mange forskjellige brennvidder. 
Canons CMOS -sensor gir kapasitet for fotografering i sterkt lys og 
0,6 lux .

Begge kameraene kan monteres stående eller opp ned i taket.   
XU - 81 har også et innebygd gråfilter  som justerer mengden av lys inn i 
linsen i sterkt sollys. Robust, vanntett og støvtett kropp ( IP55 rangert) 
betyr at kameraene kan installeres i tøffe miljøer. 

Pris: XU -81 : 11 000 USD, XU - 81w : 13 000 USD
Distributør: Canon Norge AS, www.canon.no

www.hydrophobic.no
Tlf. +47 901 77 070  •  mail@hydrophobic.no

• Yrkesdykker kl. 1 - tilfredsstiller alle sikkerhetskrav

Operatør: Amund Lie, FNF •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

• Komplette løsninger for opptak i basseng og sjø
• Opptak til 50 meter+ dybde

         • Splashbag/actionhus til ARRI Alexa, Phantom Flex, 35mm o.a.
• Undervannshus til RED Epic / Scarlet / M-X

FILME UNDER VANN?

Belden CatSnake 1303

 
 

 
 
 
 
 
 

Kabel og materiell for lyd og bilde

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

Det nye Cyber-shot RX10 [2] kan sees som en brobygger mellom 
de tradisjonelle kompaktkameraene og de større og ofte mer avan-
serte systemkameraene, og er et tiltalende tilleggs-kamera for DSLR- 
entusiaster. Kameraet gir deg suveren bildekvalitet uten at du trenger 
å drasse på et stort kamerahus og mange objektiver på ditt neste foto-
oppdrag.  Det fastmonterte Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24-200mm 
(tilsvarende 35mm) F2.8-objektivet[iv] gir dine bilder en klarhet og 
oppløsning du ville forventet ved bruk av et kamera med utskiftbar 
optikk. Filmentusiaster har noe å hente fra RX10. 

Filmopptak kan bli tatt på valgfrie 50p (AVCHD progressive) 
eller en bildefrekvens på filmatiske 25p med full kontroll over  
eksponeringsinnstillingene P/A/S/M. En lydnivå-måler og juste 
bart lydnivå sikrer at dine filmopptak høres like bra som de ser ut.  

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Sony Norge, www.sony.no

Med optikk fra Sony
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På frierferd til filmfotografene

S ony har tradisjonelt vært mer forbundet med produksjon av 
TV enn med produksjon av film. Nå som produksjonsmeto-
dene innen TV og film nærmer seg hverandre, ser Sony sitt 
snitt til å kapre en del av denne kaken. Med introduksjonen 

av tungvekteren F65, kameraet som kan skyte opp til 8K, har Sony 
for alvor trappet opp konkurransen med de mer etablerte firmaene 
i bransjen, som Arri, Red og Panavison. Men vil filmfotografene gi 
Sony en sjanse?

Kreativ industri
Sjefer høyt opp i Sony hadde kommet for å overvære åpningen av sen-
teret for pressen, så det er liten tvil om at Sony mener alvor med sin 
sjarmoffensiv mot filmmiljøet. ”Vi har jobbet med dette senteret et år. 
Målet er å bringe Sony nærmere den kreative industrien”, sier Spencer 

Stephens fra Sony. På DMPC kan for eksempel fotografer, uten å måtte 
betale for det, komme og lære om Sonys kameraer, gammakurver og 
workflow. Senteret er innrettet slik at man har flere ledd i produksjons-
kjeden samlet på en etasje. Det finnes en liten studioscene der man 
kan gjøre opptak med kameraene F65, F55 eller F5. Derfra kan man ta  
materialet sitt inn til en klippestasjon. Man har så et color grading 
system hvor man kan tweake materiealet og se hva det er godt for, før  
man til slutt kan se det ferdige gradede materialet på senterets lille 
kino. I tillegg har man noen møterom hvor man kan planlegge og en 
bar(!) hvor man kan slappe av. Senteret har en fotograf og en workflow- 
spesialist som kan bistå under opptak og etterarbeid. En stor fordel med 
stedet er at det er såpass uformelt. Man kan melde fra på forhånd om at 
man for eksempel vil teste F65-kamera eller workflow, og så er det bare 
å stikke innom. I tillegg til dette vil det også holdes kurs og workshoper.   

Med brask og bram ble Sonys nye senter, DMPC (Digital Motion Picture Center), 
åpnet i London i høst. Senteret som ligger sentralt plassert i Pinewood Studios, skal 
være et ressurssenter for filmfotografer, utleiehus og andre som kunne tenke seg å 
lære mer om Sonys digitale filmkameraer og om workflow.

AKTUELT PRODUKTNyhETER

Sony lanserer nye oppgraderinger for Sound Forge Pro 11 og Pro  
SpectraLayers. Med den nye utgaven får du raskere opptaksløsninger 
og nye plug-ins for å skape broadcast-klar lyd, og kan dermed jobbe 
enda raskere og enklere med lyd i den spektrale verden. 

Sound Forge Pro 11 og Pro SpectraLayers er to uavhengige pro-
grammer, men er nå konfigurert for å fungere sømløst med hverandre.

Pris: Sound Forge Pro 11: 389 ¤ 95
SpectraLayers Pro 2: 95 ¤ 389
Audio Master Suite-pakken: 749 ¤ 95
Distributør: www.sonycreativesoftware.com

Oppgradert programvare

EDIUS 7 er den nyeste versjonen av Grass Valley sin ikke-lineær  
videoredigering. Det er nå en 64- bits applikasjon og utnytter opptil  
512 GB installert minne for superintense mediaoperasjoner, for  
eksempel flerlags 4K og 3D-redigering .

EDIUS 7 støtter mye av Grass Valley sin maskinvare, og vil også være i 
stand til å støtte hardware fra Blackmagic Design og Matrox, med støtte 
for AJA Video Systems maskinvare planlagt for Q4 2013 . EDIUS 7 
støtter også EDL -prosjektet import / eksport med DaVinci Resolve.

EDIUS 7 inneholder også en forbedret 4K arbeidsflyt, støtte for 
de nyeste filformatene, oppdatert ytelse for MPEG og H.264/AVC,  
raskere håndtering av store mengder stillbilder ( JPG , TGA , DPX , og 
andre), og et Gaussian blur filter. EDIUS 7 støtter filformater som  SD, 
HD, 2K og 4K, og du kan importere disse rett inn på tidslinjen i sanntid.

EDIUS 7 vil være tilgjengelig i Pro og Elite versjoner .

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Exton System Integration, www.exton.tv
www.grassvalley.com

Blackmagic Design lanserer DaVinci 10 Resolve , en stor oppgradering 
som inkluderer nye funksjoner for å integrere arbeidsflyt for ulike pro-
grammer som brukes i film-og TV-bransjen. 

DaVinci Resolve 10 tillater tidslinjer som skal flyttes inn og ut av 
DaVinci Resolve og andre bilderedigeringsprogrammer, som Final Cut 
Pro, Avid og Premiere Pro.

Arbeidsflyten for film og TV har endret seg, mer postproduction  
begynner nå på settet under opptak. Belysning og andre aspekter av film- 
opptaket blir også verifisert løpende slik som fargekontroll.  DaVinci 
Resolve 10 har derfor kraftige nye verktøy for å administrere denne 
prosessen. Den nye Live-funksjonen muliggjør fargelegging direkte 
fra videoinngangen, med full kreativ kraft  på alle fargesettingene du 
gjør. Grade-versjoner kan lagres og deretter kobles når kameraet laster 
ned filmfiler . 

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Black Magic Design, www.blackmagicdesign.com

DaVinci Resolve 10Grass Valley EDIUS utgivelser 7

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo

Se  vår

FILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no
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Første senter
Dette er Sonys første senter av denne sorten i Europa. Det finnes et 
lignende senter i Los Angeles som har eksistert noen år. Kursene som 
holdes er som regel en blanding av teori og praksis. De starter ofte med 
en times teori på på morgenen. Deretter går man ut for å få hands on 
erfaring, og så ser man resultatet til slutt. Slik forsøker Sony og bygge 
et tettere forhold til sine kunder, og dessuten får de også noe verdifullt 
igjen - nemlig førstehånds tilbakemeldinger fra brukerne. Sony kan 
for eksempel høre på råd fra erfarne filmfotografer og implementere 
disse ideene i firmware-oppdateringer til sine kameraer. Kanskje er det 
nettopp dette selskapet er nødt til å gjøre for å for å fange oppmerksom-
heten og å vise at de er til å stole på når det gjelder digitalt filmfotografi.

Filmfotografenes hjerte
Det store spørsmålet er om Sony vil greie å vinne filmfotografenes 
hjerter. Til tross for at Sony har vært inne i denne bransjen en stund, 
har de aldri blitt tatt helt på alvor av de som skyter spillefilm. Mange 
filmfotografer er temmelig konservative i valg av kamera og holder seg 
til for eksempel tyske Arri som har svært lang fartstid i bransjen, eller 
Red som riktignok er nyere, men som har vært etablert i cirka ti års tid. 
Det ble vist flere kortfilmer skutt med Sony F65 under åpningen av sen-
teret, og det er liten tvil om at kameraet leverer svært flotte bilder. Det 
er også veldig lyssterkt og støyen som oppstår ved høyere iso-verdier 
er minimal. Minst to spillefilmer har nå også blitt filmet med kameraet, 
fantasyfilmen After Earth og science fiction-Eventyret Oblivion. Så det 

er allerede noen filmfotografer som har tatt i bruk kamera i større 
skala, og det er klart at dette kameraet gir store muligheter. Det har 
ifølge Sony en dynamisk rekkevidde på 14 blenderstopp, det kan 
skyte opptil 120 bilder i sekundet, og det gir lineære 16-bit filer, noe 
som er ideelt for etterarbeid.

4K og konsekvenser
Men hva innebærer det å filme i 4K raw utover den høye oppløs-
ningen, skarpheten og det store fargerommet man har tilgjengelig? 
Det har konsekvenser på flere nivåer, dette gjelder også de andre 
produsentene av kameraer som kan skyte 4K. Workflowmessig 
skaper det store utfordringer. Når man skyter 4K Raw snakker vi 
om enorme mengder data som må prosesseres, og senere lagres. 
Og det skal ikke bare lagres en gang. Det skal også lages backup, 
slik at råmaterialet finnes minst to steder. Hvis du syntes HD-filer 
tok opp mye plass på diskene dine, forestill deg 4K! Som en vittig 
bransjepersonlighet sa: ”When we start looking at what involves 
building infrastructure for 4K it’s easier to rename it 4X - four times 
more bandwidth, storage, hit on CPUS/GPUs, and rendering time.” 
Og dessuten - Hvis utviklingen går i rettning av å filme i 48 bilder 
per sekund, mot dagens 24, er det snakk om enorme mengder data 
som må prosesseres.

På Sonys nye senter har de lagt opp en arbeidsflyt som virker, og 
dersom man adapterer denne vil man ikke ha særlige problemer å 
hanskes med dataflyt og workflow. Men for mange produksjonshus 
både innen TV og film vil det innebære store investeringer i nytt 
soft - og hardware for å kunne være med i denne konkurransen. Så 
er også spørsmålet hva man vil med 4K. Innen digital film gir det 
i mange tilfeller mening å skyte i høyere oppløsning enn den man 
kommer til å ende opp i, spesielt med tanke på visual effects og 
compositing. Mange mener også at 4K gir et bedre utgangspunkt 
enn 2K med tanke på for eksempel detaljegjengivelse, og at man 
burde strebe etter det best mulige utgangspunktet uansett. Innen 
tradisjonell TV via digitalt bakkenett eller kabel vil det nok derimot 
gå en god stund før vi (i alle fall her på berget) vil se noe til 4K fjern-
syn, selv om amerikanerne har sendt NFL-kamper i 4K. Til det er 
interessen fra publikum for liten, og investeringene i ny infrastruktur 
hos TV-kanalene ville bli enorme. Men hvem vet, blant annet  har 
Netflix vist interesse for 4K, så det kan jo hende at man en eller an-
nen gang først ville få det via nettkabelen framfor antennekabelen. 
Akkurat det gjenstår å se.

Lykkes Sony
Vil Sony lykkes med sin sjarmoffensiv mot filmmiljøet? En ting er i 
alle fall sikkert, Sony har bestemt seg for å være med i konkurransen, 
og selskapet har de økonomiske musklene som trengs for å kunne 
lykkes. Flere (digitale) filmfotografer vil nok sakte men sikkert også 
se på hva Sony kan tilby.  n

Tanken til Sony er at man skal kunne komme innom 4K-senteret en dag gjøre testopptak, se resultatet og følge etterarbeid fram til ferdig film.  Det skal være kort vei mellom utprøving og resultat, 
derved får fotografene mulighet til å teste 4K ut filmfaglig og sammen får man ny kunnskap om hva 4K kan makte. Vi har filmklipp fra 4K-senteret på www.monitormagasin.no 

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

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no
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Gripende og stjernespekket film 
med enkelt kamera 

T usen Ganger God Natt er en sterk film som tar opp dilem-
maer i en krigsfotografs hverdag. Hovedrolleinnehaver 
Juliette Binochet spiller krigsfotografen Rebecca, som 
blir hardt skadet mens hun følger en kvinnelig selvmords-

bomber i Kabul. På hjemmebane orker ikke mannen hennes, spilt av 
Nikolaj Coster-Waldau, mer av at kona stadig leker med livet i jobben 
sin. Rebecca tvinges til å velge mellom familien og jobben. 

Fleksibelt kamera
Deler av filmen er spilt inn i Kabul i Afghanistan og i Kenya, der 

det kan være svært vanskelig å filme. Dette var en av grunnene til at  
kameramann Jon Christian Rosenlund valgte å bruke Canon C300 for 
opptak i disse landene.  

- Man får ikke forsikret utstyret i sånne områder. Vi måtte ta bilder 
ut gjennom bilvinduet, og da var det viktig med et kamera som var 
så lite som mulig, men som tar gode bilder. I tillegg ser det ut som ett 
stillbildekamera.

Han beskriver Canon C300 som et kompakt lite kamera som kom-
mer til der andre kameraer ikke gjør det. 

John Christian Rosenlund, filmens fotograf, fortalte før filmen ble 

Erik Poppes kom i høst med spillefilmen Tusen Ganger God Natt. Deler av den 
stjernespekkede og svært gripende filmen er skutt med Canon C300.  Jon Christian 
Rosenlund var filmfotograf og forteller her om erfaringene.

lansert at Canon Norge greide å skaffe ham det første eksemplaret 
av Canons nye profesjonelle videokamera, EOS C300, som kom til 
Norge. Akkurat tidsnok til at han kunne lese bruksanvisningen på flyet 
på vei til Kabul og skyte de første miljøopptakene i Kabuls gater like 
etter ankomsten.   Sjelden har læringskurven vært så rask, men det ble 
en sunn stresstest for Canon kamera.

I utgangspunktet hadde produsentene og forsikringsselskapet nek-
tet Erik Poppe og hans medarbeidere å dra til Afghanistan for å filme 
der. Altfor risikabelt. Regissøren og hans fotograf lurte seg nærmest 
til Afghanistan og Kenya alene for å gjøre noen stemningsopptak i 
de riktige miljøene før de egentlige opptakene begynte i blant annet 
flyktningeleir-replikaen som ble bygd i Marokko. Da Jon Christian 
begynte opptakene med Canon C300 var kameraet helt nytt og ikke 
engang kommet på markedet. Valget falt på nettopp dette kameraet på 
grunnlag av kameraets størrelse, enkelhet og prisen. 

– Vi måtte velge ett lett kamera var lett og fleksibelt. Hva er viktigst, 
super kvalitet eller risikere å ta med ett kamera vi  kanskje ikke kunne 
bruke? spør Jon Christian. 

Stoppet av soldater
Under opptaksperioden ble Jon Christian og følget stoppet av soldater 
i Kabul. De ble dratt ut av bilen og Rosenlund ble dratt videre forbi 
sperringer og vaktposter, inn i et bakrom med væpnede soldater.  De 
var veldig skeptiske til kameraet hans, men etter råd fra Flyktninghjel-
pen var han hyggelig og høflig tilbake. Det ble bedre stemning da han 
klarte å vise dem at han kunne slette opptakene fra kameraet. Til tross 

Tekst: Henriett Røed
Bilder:  Jon Christian Rosenlunds arkiv

REPORTASJE  FILMFOTO
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for at han aldri hadde slette noe før og måtte gjette seg fram til det.              
– I sånne situasjoner er det helt nødvendig med et kamera med 

dobbeltsporopptak. Det er ikke sikkert vi hadde fått de opptakene 
om vi hadde brukt et annet kamera uten den funksjonen. 

Tåler en støyt
Da kamera skulle velges var det også en forutsetning at kameraet de 
skulle ha med seg inn i områder der det er vanskelig å filme kunne 
tåle en støyt.  Canon EOS C300/C300 PL har nyutviklet CMOS-
sensor tilsvarende Super 35mm, med ca. 8,29 millioner effektive 
piksler og en pikselstørrelse som er større enn på konvensjonelle 
profesjonelle videokameraer. 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 bildelinjer. Kom-
binasjonen av en kraftig sensor og Canons avanserte DIGIC DV III 
bildeprosessor sørger dessuten for høypresisjons gammaproses-
sering og jevne fargegraderinger.

– Canon har lang erfaring med å utvikle kameraer som er  
robuste og tåler vann og støv. Jeg tok vel egentlig for gitt at det 
lukkes for støv, regn og vibrasjoner. Under ett av  opptakene i  
Irland snublet jeg faktisk i vannet med kameraet, men det tok 
ikke skade av det. Optikken ble litt fuktig, men ingen skade  
ellers, det var tett i alle åpninger, forteller Jon Christian.

Få utfordringer
Som filmfotografer flest er Jon Christian vant med større og mer ut-
viklede filmkameraer. Da kan det bli noen utfordringer ved å bruke 
et så enkelt kamera som Canon C300, likevel har ikke Jon Christian 
veldig mye å utsette på kameraet.  

– Vi slet litt med at noen av bildene lett fikk en veldig digital ef-
fekt. Samtidig påpeker han at man vet hvilke begrensninger man har 
når man velger et sånt kamera og viktigheten ved å bruke kameraet 
og dets  begrensninger som en fordel istedenfor å motarbeide det. 

For å holde kameraet så enkelt som mulig under opptakene var 
det lite bruk av tilleggsutstyr. Kun bildestabilisator, monopod og en  
padding med skumplast ble med i bagasjen. Det ga stødige bilder 
fra ujevne og dårlige veier. 

Gripende film
Bildene i Tusen Ganger God Natt er gjennomgående veldig gode. 
Fotograf John Christian Rosenlunds fantastiske bilder er med på å 
gjøre filmen til en stor opplevelse. Det er nesten ikke mulig å merke 
at deler av filmen er skutt med et så enkelt kamera som C300. Mye 
av filmen er filmet med Arri Alexa, en mye tyngere og oftere brukt 
fillmkamera.  Arri har tross alt over 70 års historie som  filmkamera-
produsent.  Det interessant er likevel hvordan bildene fra Arri Alexa 
syes tilnærmet sømløst sammen med de mer ”dokumentare” oppta-
kene med Canon C300.  Men det er ikke bare bildene som er gode i 
denne filmen. Kombinert med  fantastisk skuespill og en spennende 
og gripende historie er Tusen Ganger God Natt en film som trygt 
kan anbefales. Dette er en film som setter lys på den utfordringen 
og det dilemma det er å jakte på det gode dokumentarbilde.  Det er 
noe mange i film og TV-bransjen kan ha behov for å reflektere over 
i møte med en film som dette. n

CONVERTABLE 
De nye VC-1 video konvertere leverer høy kvalitet 
og konvertering uten tap.
Med VC-1 serien får man den beste 
billedkvaliteten med alle detaljer av det originale 
signalet, med Super-Blacks, Super-Whites og 
ingen Interlacing Artifacts eller signalfeil.

www.vc1series.com

www.rolandsystemsgroup.no

Jon Chrisian Rosenlund tester Canon C300 på location under innspillingen av Tusen Ganger God Natt

Å skulle være på filmopptak i Kabul fordrer at man kan omgåes og få tilitt hos lokale sikkerhetstyrker
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I Gøteborg, ligger Mediatec sin storsk-
jerm avdeling.  Mediatec er til steden 
i Norge og Sverige, samt en rekke an-
dre land, og  er en av Europas største 

tilbydere av tekniske løsninger for blant an-
net TV-produksjoner, store arrangementer 
og sportsbegivenheter. Med det samme jeg 
kommer inn, ser jeg at dette er et foretak med 
full kontroll. Et tidsskriftsstativ er fullt av tids-
skrifter, og blant dem: Monitor! Tobias Fre-
driksson, selger i Mediatecs display-avdeling, 
møter meg. Vi tar en liten runde i lokalene, 
som er store og lyse. Virksomheten er i full 
gang med Melodi Grand Prix. Vi slår oss ned 
i et av konferanserommene deres. Dette er sel-
vfølgelig like strøkent som resten av lokalene, 

I Mediatecs virksomhet brukes LED-tek-
nologien særlig på tre områder. For det første, 
monterer de modulære LED-skjermer under 
ulike typer arrangementer som trenger en stor 
flate å vise video eller bilder på. For det an-
dre, leier de ut mobile LED-skjermer i form 
av trailere som kan kjøres til arrangements-
stedet. For det tredje, monterer Mediatec 
LED-baserte skjermer i faste installasjoner 
på eksempelvis idrettsarenaer.

Modulære LED-skjermer må bygges fysisk 
på stedet, som sagt. Det kan både være snakk 
seg om effektskjermer og vanlige faste skjer-
mer for storbilde, som ofte går under navnet 
iMag. Dette kan for eksempel være sidesk-
jermene på konserter og lignende. Når det 
gjelder effektskjermene, brukes disse oftest i 
festivalsammenheng, med alt fra lysende pia-
notangenter til store, transparente skjermer 
som back-drop. Skjermene sitter på stillaser el-
ler henger i trosser, og dette krever mer arbeid 
og personal enn de mobile skjermene. Velger 
man likevel modulære skjermer, skyldes det 
ofte at man rett og slett ikke kommer inn på 
området med mobile skjermer eller at det ikke 
finnes mobile skjermer i riktig størrelse. 

Under fotball-EM i Polen/Ukraina i fjor 
sommer ble det gjennomført et publikumsar-
rangement på Gamla Ullevi. Göteborgerne 
fikk mulighet til å se Sveriges kamper på en 
gigantisk skjerm.

– Vi monterte Europas største modulære 
skjerm på den ene langsiden inne på Gamla 
Ullevi. En 240 kvadratmeter stor skjerm er 
tilstrekkelig imponerende til at det går an å 
se fotball fra andre siden av gressmatten. Vi 
skapte kinostemning under åpen himmel.

Selv om det finnes en passende trailer-
skjerm, kan det også være rent estetiske grun-
ner til å bruke en modulær skjerm. Kanskje 
den mobile skjermen ikke passer inn i arrange-
mentets scenografi.

 – Alle oppdrag er spennende, siden de kan 
være alt fra Tomas Ledin-konserter til Tour de 
Ski. Bruksområdet for mobile og modulære 
skjermer er enormt bredt. Vi påtar oss alt, 
fra det lille konferanserommet som trenger  
enkelt utstyr til OL og fotball-VM. Vi vokser 
med kundene våre. Det hører til sjeldenhetene 
at foretak starter i det store, og det gjelder også 
våre kunder. Vi leverer ganske enkelt det som 
etterspørres, og det området blir bare større 
og større.

Mediatecs mobile LED-skjermer er ofte 
komplette produksjonsenheter med et eget 
studio, og med en egen dieselgenerator er den 
helt selvgående.

 – De kan drives førtito timer på egen tank, 

Den måler 88 kvadratmeter, kan rotere i 360°, og hele pakken med lastebil og trailer veier 38,5 tonn. Zlatan 

og gjengen har prydet overflaten, i likhet med både Melodi Grand Prix-artister og OL-vinnere. Vi snakker om 

en av Europas største mobile LED-skjermer.

Tekst: Peter Fredberg  Foto: Peter Fredberg / Mediatec 

REPORTASJE STORBILDE-LEVERANDøR

Mediatec Solutions

Skjermer i villaformat! 

og videre er skjermen utstyrt med et system 
som gjør at diesel kan tankes over fra trekk-
vognen eller eksterne tanker. Dette betyr at 
den i prinsippet kan gå så lenge man vil. Tan-
ken er at man kan komme til et hvilket som 
helst spillested med de mobile skjermene, og 
ha bilde på skjermen innen maksimalt én time. 
Ofte går det raskere enn som så. Størrelsene vi 

jobber med for mobile LED-skjermer er fra 
12 m² og opp til 88 m². Og grunnen til at vi 
har stoppet ved 88 m² er at det stopper rent 
fysisk. De får ikke plass i traileren! Neste trinn 
blir å brette skjermene for å få plass. Trailersk-
jermene håndteres vanligvis med hydraulikk, 
ved hjelp av en pylon, altså en pillar som løfter 
skjermen ut av traileren, fortsetter Tobias.

og innredet med LED-skjermer for videokon-
feranser. 

– Vi flyttet inn her for to år siden, og er vel-
dig fornøyde med lokalene. Vi år plass til alt 
vi trenger under ett tak. 

LED brukes i dag på en rekke områder. Det 
finnes to typer LED-paneler: konvensjonelle, 
såkalte ”Discrete LEDs”, og SMD som står for 
”Surface Mounted Diods”. Det som beskrives 
her, er først og remst den typen LED som bru-
kes på bildeskjermer.

Discrete LEDs fungerer på den måten at 
klynger av dioder, vanligvis en rød, en grønn 
og en blå, danner en piksel eller et bildepunkt. 
Disse piksene er videre jevnt fordelt utover, 
og måles fra senter til senter for å få frem den 

såkalte pitchen, som angir tettheten av piksler.
 – Jo tettere de sitter, desto nærmere kan du 

stå og se på bildet. Forholdet 1 mm pitch gir 
ca. 1 meters titteavstand. Dette gjelder særlig 
for SMD.  Videre er det jo også et spørsmål om 
kombinasjonen av skjermstørrelse og pitch 
som til sammen gir den totale skjermoppløs-
ningen, sier Tobias.

En SMD piksel består av røde, grønne og blå 
dioder montert i én forpakning som deretter 
monteres på et kretskort og videre dekkes av 
en linse. Hver enkelt diode er mindre enn et 
knappenålshode og sitter tett inntil hverandre. 
Fordelen med SMD kontra Discrete LED er 
at minste nødvendige avstand mellom tilskuer 
og skjerm blir klart forbedret.

LED-moduler testes 
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Bestillingene på trailerskjermer til Europa lig-
ger på omtrent 1400 eventdager pr. år, og boo-
kes fra Sverige. Dette gjør at det blir ekstremt 
mye logistikk. Firmaet har ansatte som bare 
jobber med logistikken, alt fra flybilletter til 
hotell, ferjer og så videre. Alt skal gå glatt.

 – Ofte er jobbene planlagt på timen. Vi må 
kanskje stå klare på et spillested på ett tids-
punkt, og være på vei til neste jobb samme 
kveld. Videre er virksomheten sesongbetont. 
Når vi har vinter, er det sommer i Australia, 
så da sender vi kanskje et par mobile LED-
skjermer nedover dit.

Tobias forteller om den gangen de leverte 
totalt ni store mobile skjermer fra 15 til 88 m² 
til World Youth Day i Madrid. 

 – Paven var på besøk og holdt tale og 
messer for en enorm folkesamling. De siste 
dagene flyttet vi alt ut til en militær flybane 
der skjermene ble spredt ut over et enormt 
område for å kunne sees av over en million 
besøkende som sov på bakken foran scenen 

og rundt skjermene. Teknikerne var under 
beleiring og kunne ikke forlate vognene sine 
på flere dager, så bud måtte komme ut med 
vann og mat. Det var en ganske heftig opple-
velse, sier han.

 Vi tar en kaffe, og Larry Christensson, 
som er ansvarlig for Mediatecs salg av faste 
installerte LED-skjermer og har hatt ansvar 
for installasjonen på Friends Arena, Sveriges 
nye nasjonalarena, kommer inn og forteller 
mer om deres oppdrag.

 – En stor LED-installasjon er ikke noe 
man kjøper hver dag. Kanskje gjør man det 
bare én gang. Derfor er kundene også ute et-
ter kompetanse som kan lose dem gjennom 
både teknikken samt muligheten for support, 
sier Larry. Det handler egentlig om å bygge 
opp tillit hos kunden, og de la sin LED-kube i 
våre hender. Installasjonstiden er cirka ti uker 
for en leveranse av dette slaget.

Normalt sitter slike skjermkonstruksjoner 
på arenaens kortsider, slik vi ofte ser det på 

fotballarenaer. Denne gangen ville imidlertid 
arkitekten plassere den i midten. Det ble en 
utfordring i seg selv.

 – Vi kunne ikke plassere noe i taket. Me-
kanikk og elektronikk skulle være innebygd i 
selve kuben. Kabler, teknikk, heisanordning-
er, med mere. Alt skulle bygges inn i kuben, 
sier Larry. 

I og med at alt dette skulle bygges inn, økte 
størrelsen og vekten. Alt i alt veier den modige 
60 tonn. Følelsen skulle være at kuben svevde 
fritt under taket. 

 – Hver side er på 64,67 m², så totalt blir det 
258,68 m². Det er på størrelse med en større 
villa, og er nok en av Europas største kuber. 

Mediatec installerte også et bannersystem 
som løper rundt arenaen på 515 løpemeter,  
og når alt er ferdig, skal det bli tre skjermer til 
på utsiden av arenaen. Den sammenlagte be-
stillingen av LED ble på over 10000 m². Bare 
i Stockholm leverte de over 2000 m² LED i 
løpet av fjoråret.

Tobias ved siden av en Puffer-
Sphere 

BUYBACK
FÅ 790 KRONER

FOR DITT GAMLE TRÅDLØSE SYSTEM

31. desember 2013 er siste dag det er lovlig å bruke 800-820 MHz til trådløsemikrofoner 
i Norge. Du risikerer dermed å sitte med et trådløst system som i tillegg til å være ulovlig 
ikke vil fungere når du skal ta det i bruk etter denne datoen.

Sennheiser Nordic gir deg 790,-  ink. mva for ditt gamle system når du kjøper et nytt 
Sennheiser Evolution G3 system hos en av våre forhandlere. Med Sennheiser Buyback 
har du nå muligheten til å få et nytt system i proffklassen! 

Sennheiser Buyback Kampanje finner du hos utvalget partnere. 
Tilbudet gjelder frem til 31.12.2013 

Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  -  Produktene finner du hos ledende forhandler og på hjemmesiden -  Pris eks mva varierer litt avhengig valutakurser, shipping inkludert fortolling ca. 550:- NOK

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

HD 1080i/720p 5-kanaler

fra ca. 50.000:- NOK

SD 8-kanaler

ca. 37.000:- NOK

HD 1080i, SD, 8/12-kanaler

ca. 66.900:- NOK

SD 4-kanaler

ca. 14.900:- NOK 

HS-2800 8/12-kanals Mobile HD/SD-Studio
8 eller12-kanals HD/SD-SDI og HDMI innganger switcher, HD 1920 x 1080i og 

SD 576i. Vi har det du trenger: videomikser, skjerm, LED-lys og intercom med 

gooseneck mikrofon, kabler, belte-pak med hodetelefoner og tally lys.
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– Dette gir et bilde av hvor stort det har 
blitt; at markedet vokser, sier Tobias.

Da Sony skapte sin Jumbotron for tretti år 
siden, var det nok ingen som forutså hvordan 
markedet ville utvikle seg. På ti år har prisene 
minsket med cirka nitti prosent, og i dag pro-
duseres majoriteten av alle skjermer i Kina. 
Der finner man rundt 2000 LED-produsenter 
i et område.

 – Dette kan imidlertid være en ulempe, 
da ikke alt som kommer fra Kina tilfredsstil-
ler kvalitetskravene vi stiller. Det kan være 
vanskelig for en kunde som skal investere i en 
LED-skjerm å forstå hvorfor ett tilbud havner 
på fem millioner, mens et annet tilbud fra et 
annet firma havner på sju, mener Larry. En del 
stirrer seg blinde på oppløsning/pitch eller 
brennetiden på diodene som kan vare opptil 
100 000 timer, som tilsvarer tolv år. Dette sier 
ingenting om kvaliteten. Det er andre deler 
som er viktige på en LED-vegg. Nettdeler, 
vifter og generell byggekvalitet på skjermen, 
og ikke minst den faktiske bildekvaliteten, for 
å nevne noe.

Mediatec har egne produsenter i Kina som 
lager produktene for dem ut fra deres egne 
kvalitetskrav og erfaringer med hvordan en 
LED-modul skal bygges for å fungere i euro-
peisk klima.

 – De mobile LED-skjermene produseres 
også i Kina, men trailer og trekkvogn bygges 
av europeiske firmaer. Alt må dessuten klas-
sifiseres og godkjennes for å kunne brukes. 
Det skal være vanntett, og elsikkerheten er 
enormt viktig. Skjermen skal også tåle kraf-
tig vind på opptil 25 m/s uten å velte når den 
er fullt felt opp. 

En annen sikkerhetsdetalj bygges inn i 
LED-skilt som står ved veier med mulighet 
for å kunne slå dem av med en SMS hvis det 
skulle oppstå problemer, for eksempel hvis de 
blender trafikantene.

 – Sikkerheten er enormt viktig for oss, for-
teller Simon Sjögren, som har kommet til sel-
skapet og er servicesjef for Mediatec Solutions.

Mediatec har en egen servicevirksomhet 
for skjermer, men også for lyd og lys. Denne 
virksomheten har alltid eksistert, men de siste 
årene har den blitt mye større. Og her i de-
res nye lokaler, tar de ikke bare hånd om sin 
egen teknologi, men tar seg også av service 
på LED-skjermer i omkring 90 anlegg rundt  
om i Norden. I tillegg er de sertifisert av  
Panasonic til å utføre service på deres solgte 
LED-skjermer.

 – Da vi skulle flytte fikk vi mulighet til å 
få alt akkurat slik vi ville ha det. Så nå har vi 
blant annet en ESD-matte på gulvet, som 

forhindrer statisk elektrisitet. I taket har vi 
en støttekonstruksjon som gjør at vi slipper 
å løfte store skjermer rundt. Rekorden tror 
jeg ligger på atten reparerte LED-moduler 
på én dag. Med tanke på at de koster 25 000  
kroner stykket som nye, var det en god dag, sier  
Simon fornøyd.

Vi avslutter i Mediatecs fantastiske med-
arbeider-lounge, selvsagt med en spesial-
bygd LED-vegg som viser vakre naturbilder, 
kunstgress over hele gulvet, skjønne sofaer og  
duften av nybrygget kaffe. n

Med Z-serien fra Hewlett Packard er 
du klar for de tøffeste jobbene innen 
redigering, fargekorrigering eller 3D.

HP Z redigeringsstasjoner
Z220/Z420/Z820

Bestill ferdig modell eller bygget etter ønskede spesiikasjoner!

Z420 Workstation
Xeon E5-1650

 3.2Ghz,
 8GB minne, 

1TB Harddisk, 
Q2000K 2GB graikkort 

19 996- + mva.19 996- + mva.

Telefon: 22804000 
info@videoutstyr.no

www.videoutstyr.noVideoUtstyr Norge AS
Stanseveien 4, 0975 Oslo

Videoprodukter for profesjonelle

HP Z420

Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

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

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

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no
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Jaha, forelskelsen er et faktum. Lykken kan smile til deg, når kameraprodusentene åpner opp salongdørene 

og presenterte Sonys nye flaggskip til vin, snitter og ovasjoner. F5 og F55 er et etterlengtet radarpar som 

fyller trinnet mellom F3 og F65. Det vanker filmkvalitet for filmvenner. Monitor er som vanlig først ute med 

en test navnet verdig!

Tekst & foto: Jonatan Kruse

TEST FILMKAMERA

Sony F5 & F55

yr stemning når Sony 
utvider registeret

La oss starte med et selvgodt "hva var det vi 
skrev" - for kanskje tjueto nummer siden? 
Video og digital film vil gå hver sin vei og gi 
plass for en helt ny type high end-produkter. 
Noen i fyrverkeriavdelingen tenkte lighteren 
og sendte opp Canons 5D for tidlig, og der-
med var det tydelig for alle kjennere hva som 
ventet rundt hjørnet. Jeg bare spør: Fikk vi 
rett, eller fikk vi rett?

Fotografen eller selskapet som etterstreber 
filmlignende bildekvalitet, jobber i team og 
foretrekker faste linser har nå en håndfull fa-
brikanter å velge mellom, fra Blackmagic via 
Panasonic og Canon til Arri, Sony og RED. 
I tillegg til å holde høyt nivå når det gjelder 
bildekvalitet og intern båndbredde, har alle 

Se  vår

FILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no

feil mens kameraet går. Men hvor er knap-
penes bakgrunnsbelysning? Hvorfor er det 
bare én record-knapp, og hvorfor finnes det 
ingen lett tilgjengelige kontroller for lydnivå? 
Og fremfor alt: Hvorfor krasjer operativsys-
temet så stygt at jeg må dra løs batteriet og ta 
en omstart, allerede den første timen? Fron-
ten og objektivfatningen er enten Sony FZ-
kompatibel eller PL-kompatibel via en kraftig 
adapter. Løsningen fungerer utmerket, men 
jeg blir likevel mistenksom. PL-systemet er 
kjent for sin ekstreme presisjon, noe som er en 
forutsetning for at finslipte glass skal fungere 
optimalt. Til tross for dette, er naturligvis selve 
objektfatningen systemets svake punkt. Med 
adapter sitter PL-linsene på doble, avtagbare 
kontakter. Det føles helt tettsittende og stabilt 
når man tester – men hva sier ingeniørene?

Nye kodeker i familien
Begir man seg inn i elektronikk og bilde-
tenkning, strekker verken antall ord eller timer 
riktig til for å beskrive F55. Cmos-sensoren 
jobber i 4K, 4096 x 2160 punkter eller 8.9 ef-
fektive megapiksler. Sony påstår at man kan 
avlese hele chippen samtidig med et ”Global 
Shutter”-system for å forhindre rolling shutter-
effekter ved panorering. Vi tar med en klype 
salt, men tester med svært godt resultat – ef-
fekten uteblir faktisk! Videre jobber kame-
raet med den nye XAVC-kodeken. Den nye 
generasjonen støtter 4K opp til 60 bilder per 
sekund i  4:2:2 og 600 Mbit/s. I tillegg hånd-
terer den alle de andre kameraoppløsningene, 
som grovt strekker seg over hele spekteret, fra 
PAL over til HD og 2K til 4K. Kameraet skyter 

Kameraet tappade formen
La oss utvide perspektivet. Det er ikke så 
lenge siden denne typen kameraer krevde to 
store filmspoler med tilhørende bevegelig 
mekanikk. Det satte premissene for utfor-
mingen. Alternativet var tradisjonelle video-
kameraer der elektronikk og båndmekanikk 
lå som en bylt på skulderen, mens linse, søker 
og styrehåndtak med zoomfunksjon skjøt 
frem mot albuen. Kameraene har lenge vært 
store og tunge nettopp fordi de har vært nødt 
til å være store og tunge, og tyngden har ut-
viklet ergonomien. Kiloer og kantete grov-
skårenhet har gjennom et århundre funnet 
former som passer den menneskelige foto-
grafkroppen, og som faktisk gir stabilitet og 
brukervennlighet bare de brukes riktig. 

Så rev teknikken og utviklingen teppet vekk 
under føttene på kameraprodusentene, og ka-
meraene endret form fra ett år til det andre. I dag 
trenger man bare en liten boks med objektivfat-
ning for å få brilliant bildekvalitet, og hvem bryr 
seg om ergonomi og brukervennlighet når det 
koster penger? Enkelte produsenter har gjort 
veivalg som har resultert i at man bare tilbyr 
selve boksen. Alt annet, fra strømforsyning til 
søker, må man trylle frem selv med gaffateip og 
grov banning, men boksen leverer bildekvalitet. 
Andre fabrikanter gjør avtrykk av stillbildeka-
meraer og utvikler en ny type stillbildeapparatur 
for bevegelige bilder. Også her kreves ekstrarig-
ger, tålmodighet og fantasi. Et tredje valg er å 
holde fast på kamerakroppen, tradisjonene tro, 
men selge ekvipasjen i løsvekt for å konkurrere 
med de andre på pris. Her hører Sony til, og i 
forhold til F3 har man tatt enda et skritt i denne 
tretningen med F55. Det vi ser på testbordet 
ligner faktisk et filmkamera. Det vi ser på test-
bordet er et Arri Alexa i miniatyr!

F5 og F55 – som to dråper vann
Sony F55 er et 4K-kamera som enten kan 
spille inn raw-format på en tilbehørsmontert 
SSD-disk, eller XAVC-kod på mindre SxS-
kortplass. Lavpris, produksjonsambisjoner 
og etterproduksjonskjede får avgjøre om 
man velger raw-format eller SxS Pro, men det 
er nok både billigere og mer bekvemt å velge 
det minste alternativet. Eliminerer man den 
muligheten, altså å lagre 4K på kortplassene, 
heter kameraet F5 og er betydelig billigere å 
kjøpe. Kamerahusene er identiske, men det 
er to hovedforskjeller. F55 kan altså spille inn 
4K, også på SxS Pro-kortene. Det har dessu-
ten et sensordesign med Global Shutter som 
er hentet fra den tyngre F65. Den billigere F5-
modellen har lånt sin sensorarkitektur fra F3. 

Løfter man kameraet helt uten tilbehør, veier 
det drøyt to kilo. Legger man til et godt objek-
tiv, kompendie, søker, 4K-enhet, v-lockbatteri 
og en ti timers opptaksdag, får man en rygg og 
en kropp som trenger akkurat samme trening 
og omtanke som tidligere high end-produkter. 
På den andre siden får man både ergonomi og 
et robust kamera som holder seg over tid, og 
man føler seg hjemme i en tradisjon som kre-
ver tøffe tak. Analyserer man kameragrense-
snittet blir det raskt klart at Sony-ingeniørene 
har skjelnet til Arri-ingeniørene, og at Arri-
ingeniørene i sin tur har gjort alt riktig. XLR-
inngangene sitter fjellfast montert på kamera-
huset, SDI-kontaktene er lett tilgjengelige og 
datagrensesnittet er klokkerent tilgjengelig for 
både fotograf og B-foto. Vel fremme er logik-
ken enkel og effektiv. Tidskoden er lett avles-
bar, i likhet med annen informasjon som kan 
være viktig for scriptet å notere ned under tag-
ning. Power-knapen og kortplassene er godt 
beskyttet mot uhell, og en låsetast forhindrer 

de innebygde kortplassene er to i tallet og ly-
der navnet SxS Pro. For tilkoblingsfreakene er 
det ikke mindre enn fire 3G-SDI-utganger for 
dobbel 4K-monitorering, og det har HDMI 
samt USB. Det er TC / Genlock, og på lyd-
siden finner man balanserte, fantommatede 
XLR-porter for Line / Mic eller AES / EBU. 
En 3,5 millimeters propp for hodetelefoner 
sitter også på kameraet, og er det noe jeg har 
glemt nå, så finner man nok det også: Sony har 
ikke spart på tilkoblingspunkter! Chassiset er 
helstøpt i metall og bygget for krig og tøffe 
innspillinger, grensesnittet sitter på kamera-
ets venstreside og du kan holde oversikt via 
et tydelig fargedisplay. Hva slags kamera er det 
egentlig som har landet hos Monitor?

modellene mekanotanken til felles: De selges 
i ulike deler man kan sette sammen selv. Det 
skal vi komme tilbake til, men kameraet vi har 
under lupen er intet unntak og prislappen sti-
ger kraftig hvis man er ivrig med tilbehøret. 

Teknologien under dekselet
På papiret og på testbordet handler det om So-
nys PMW-F55, et digitalt 4K-kamera med FZ-
fatning og PL-fatning via adapter. Sensoren 
er en 11.6 megapiksel stor CMOS i Super35-
format med dynamisk oppløsning på 14 trinn. 
Maksoppløsning er 4K, 4096 x 2160 punkter 
som enten lagres som XAVC på minnekort 
eller 16-bits RAW på SSD-disk. Strømforsy-
ningen foregår via standard 12V V-lockbatteri, 

F55 holder Sony Cinealta-klasse. Det er fine greier, ifølge det 
japanske firmaet. 

Forskjeller mellom F5 og F55
1. F55 kan spille inn 4K også på SxS Pro-
kortene. F5 spiller på SxS Pro-kortene 
inn maks full HD, men med en kommen-
de oppdatering også i 2K. Begge model-
lene har dog 4K ut til ekstern opptaker.
2. F55 har en sensordesign med Global 
Shutter hentet fra den tyngre F65. F5 har 
lånt sin sensorarkitektur fra F3.
3. F55 kan spille inn i opptil 240 fps. F5 
klarer 120 fps.
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uten videre i vei med 240 bilder per sekund i 
2K-oppløsning. 

Med XAVC tar Sony grep om hele arbeids-
flyten, fra enklere produksjoner i full HD til de 
tyngste langfilmene der man spiller inn i tung 
4K parallelt med lettere XAVC for å jobbe off-
line / online i postprosessen. Firmaet er nøye 
med at man kjøper seg inn i en familie der F5, 
F55 og den tyngre F65 spiller sammen i både 
arbeidsflyt og datalogistikk. Fargerommet i 
F55 (ikke F5) er eksempelvis identisk med 
det man finner i F65, og hakker ifølge Sony 

709 til pinneved. Det skal til og med overgå 
analog film! XAVC (og i det hele tatt et ge-
nerasjonsskifte i kodekbanken) er et velkom-
ment tilskudd, ettersom 4K stiller store krav 
til redigeringsmaskinene våre. Nye kodeker 
for større datamengder er ikke bare velkomne, 
de er nødvendige for at redigererne skal kunne 
håndtere alle nyhetene som er på vei.

Vanskelig å sammenligne pris
Nøyer man seg ikke med et kamerahus, kjø-
per man også en søker. Valget står mellom en 

rimeligere DVF-EL100 eller en dyrere DVF-
EL350 som bygger på OLED-teknikk og 960 
x 540 piksler. Den ene er god, den andre er 
bedre. Sistnevnte holder enestående kvalitet, 
men boosster kameraets totalpris kraftig. Vi-
dere kjøper man batteri med lader. Her er det 
V-lockbatterier av standardtype, eller Sonys 
noe mindre BP-FL75, som gjelder. Man kjø-
per en linse eller linseserie: Sony tilbyr helt 
nye sett sammen med kameraet, og man slår 
til på en DVF-L700 HD-monitor. Skulderr-
riggen sitter fint på kroppen, og for å nyte 4K-
kvaliteten setter man bakstykket AXS-R5 på 
handlelisten. Medier trengs, så noen SxS Pro+ 
kort får følge med og i tillegg tar vi med noen 
SSD-disker til R5. Glem heller ikke kortleser! 
Og så tar vi en kake til kaffen også, når lom-
meboka først er oppe. 

Når alt er pakket ut, er det bare å montere 
det hele og begynne å jobbe, for det trengs 
når fakturaen kommer. Hva skjedde med de 
nye, lavt prissatte kameramodellene? Nevnte 
utrustning nærmer seg halvmillionen. Den 
eneste forskjellen er at man betaler for utsty-
ret i løsvekt. Sluttsummen føles ikke mye bil-
ligere enn før, men på den andre siden har man 
mulighet til å sammenligne priser. Om Sony 
F55 kan konkurrere med Alexaen eller C500 
avhenger helt av utsmykningen, så det gjelder 
å ha oversikt over parametrene når man sam-
menligner.

Mye pondus for veldig mye penger
Så hva får man for pengene? Vi starter posi-
tivt og går tilbake til vår innledende kjærlig-
hetserklæring. Kameraet på testbordet har 
kapasitet til å spille hovedrollen i mange pro-
duksjonsselskaper, TV-serier og langfilmer. 
Kameraet kan operere som et kamera, det 
kommer til å holde mål, og når man trykker 
på record vil kjølingsviftene stilne. B-fotogra-
fen vil kunne bytte batteri og lagringsmedier, 
scriptet vil ha kontroll på tidskodene og ka-
meraet blir navet på innspillingsstedet, slik vi 
er vant til. Fotografen vil kunne vinkle søke-
ren sin uten å banne over en rigg som faller 
sammen, å bytte fra fast 35 til fast 50 går som 
det alltid har gjort: smertefritt. Vi er på kjent 
grunn med et digitalt kamera som leverer 
filmkvalitet til en, i bransjen, overkommelig 
pris. Tramper man gassen til fargebunns med 
F55s S-log2 og en etterproduksjonskjede an-
står seg, kan man ikke ønske mer av fargerom 
og gjengivelse. Måler man bildestøyen på ISO 
4000 får man vakre, levende bilder som utnyt-
ter alt lyset som når linsen. 

Lister man opp de elektroniske fordelene 
med normalt justerte forventninger, er det 

lett å bli ekstatisk over kameraets prestasjo-
ner, men går også an å være kritisk. Canons 
C500 leverer et tyngre RAW-format, selv om 
forskjellen er mer matematisk enn praktisk. 
Videre har håndtak og chassis festeskruer for 
alle slags rigger og bur, Arris teknologifolk lagt 
ned blodslit og Sonys teknologifolk har stir-
ret seg blinde. Nå er jeg litt ondskapsfull, men 
ondskapen tangerer sannheten og sannheten 
tangerer enestående kvalitet! Den Alexa-kjø-
peren som ikke tar seg en vurderingsrunde 
innom F55 begår tjenestefeil, selv om slaget 
mellom de to er langt fra avgjort.

Leser man brukerhåndboka i dybden, 
blir kjærligheten dypere og man skjønner at 
apparatet er starten på en ny generasjon av 
tenkning for bevegelige bilder med nye kode-
ker og formater. Batteriene er optimaliserte, 
søkeren er optimalisert, datalogistikken er 
optimalisert og linsene som ikke følger med 
er optimaliserte. Du skrider inn i Sonys aller 
fineste filmrom, der hver detalj er nyrenovert. 
Eureka! Så hva er skyggesiden? En søker til 32 
241 kroner skal helst slå meg i bakken, men det 
gjør den ikke. Definitivt ikke. Tvert i mot sitter 
jeg rolig og ganske skuffet i stolen og angrer på 
at jeg ikke doblet investeringen og kjøpte den 
beste søkeren. Rimelig? All ære til PL-linser 
og ingeniørkunst, men adaptertekningen er 
dyrekjøpt når presisjonen er så avgjørende 
for å skille god og superb kvalitet. 

Videre hevder Sony at de dyre SxS Pro-
kortene og SSD-diskene er kvalitetssikret 
for ekstrem dataoverføringshastighet, og jeg 
tror dem. Men jeg tror også at det er vanvittig 
mye penger å hente i egne, lukkede datalag-
ringssystemer fremfor å åpne opp mot frie 
standarder, og den som sammenligner prisen 
mellom kortlesere setter kaffen i halsen. Jeg 
har glemt å kjøpe skulderstøtten som gjør at 
jeg faktisk kan holde i kameraet samtidig som 
jeg opererer det. 

Til slutt kjøper jeg utvilsomt nytelsen av 
påkostede langfilmer der man har lagt tid og 
energi i å bruke faste linser, med ekstraar-
beidet det medfører for zooming. Men jeg 
vet samtidig at kameraet i syv av ti tilfeller 
vil bli brukt av stressede fotografer, av og 
til med en kompetanse som ligger langt 
unna fastlinsestandard. Til slutt blir jeg en 
smule oppgitt over 4K-oppsettet som pr. 
dags dato  ikke har noen som helst praktisk 
funksjon, bortsett fra å  være zoombar og 
framtidskompatibel. Datalogikken har all-
tid gagnet dem som har våget å vente når det 
gjelder pris, og gjort det motsatte for dem 
som alltid må være først ute med svindyr, 
uutviklet teknologi som ingen andre har 

begynt å bruke.

Og vinneren er…
Søtt og bittert om hverandre: Her kommer 
konklusjonene! Sony F55 er ett vidunderlig, 
gjennomgående professjonelt trinn mellom 
F3 og F65 som definitivt kommer til å sette 
standarden i bransjen. Dette kameraet kom-
mer virkelig til å synes der ute, og materialet 
det leverer holder skyhøy kvalitet! Sonys ar-
beidsflyt vil passe mange som hånd i hanske, 

Denne søkeren koster nesten like mye som to Blackmagic-
kameraer. Jeg synes det holder med ett Blackmagic-

kamera for å utklasse denne søkeren. 

Dobbelt 4K-fres krever fire 3G-SDI-kontakter. Chassiset tåler 
både langfilminnspillinger og krig. 

og her er kameraet er komponent blant mange 
flere. Men det er ikke sikkert at Sonys kamera 
passer alle, og prismessig er den ingen killer. 
Den som skal velger kamera, bør fortsette å 
velge med omhu og prisbevissthet, og søke et-
ter det som passer ens ønsker og ståsted best. 
Hvis valget så skulle falle på F55, er det bare 
å gratulere. Det ligger en forelskelse og det 
ulmer av  begjær, og det blir ikke mindre når 
man gir seg i kast med brukerhåndboka! Se 
også filmen om testen på vår hjemmeside. n

PL-produsentene skryter av mikrometerslipt glass og 
superpresisjon. Det får meg til å lure på om det virkelig er 
så lurt å koble dem til kameraet via avtagbar adapter.

Sony har forstått hva det handler om med rigger og bur, 
og kameraet er fullt av gjenger og fester. 
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Autodesk Maya er en av de beste 3D-programmene på markedet. Det 

tilbyr et omfattende verktøysett for modellering, animasjon, arbeid med 

dynamiske objekter og spesialeffeter, 3D-paint-verktøy for planter og 

hår, tracking og rendring. Maya bruker et eget programmeringsspråk, 

MEL (Maya Embedded Language) som du kan bruke til å skripte og skred-

dersy det grafiske grensesnittet. Listen over mulighetene i Maya er lang, 

og for å få en ordentlig oversikt over innholdet i programmet, kan du 

besøke www.autodesk.com.

 Firmaet som lager Maya heter Autodesk og de gir også ut andre, 

omfattende programvarer, som for eksempel 3D Studio Max, Softimage, 

Smoke, Flame, AutoCAD og Mudbox. Maya inngår i Autodesk Entertain-

ment Creation Suite som er en programvarepakke for spesielt krevende 

3D-prosjekter.

Tekst: Anne Hellandsjö

TEST ANIMASJONSPROGRAM

Autodesk Maya 2013

Mayakalenderen: Stabilitet og logikk

Jeg har jobbet i Maya til og fra siden 2001. 
På den tiden var det Maya 3 jeg lærte meg å 
navigere i. Når man jobber med Maya, synes 
jeg at man ofte bare skraper i overflaten av hva 
programvaren har å tilby. Maya er et veldig 
stort program, og jeg har valgt å konsentrere 
meg om det som er nytt i programvaren. I til-
legg har jeg testet noen enkle funksjoner for å 
se hvordan grensesnittet fungerer i oppdatert 
utgave.

Grensesnittet i Maya 2013 virker litt renere 
enn i de tidligere versjonene. Når man vet at 
det gjemmer seg mange verktøy og mye kraft 
under overflaten, gjelder det å finne frem til de 
riktige menyene for jobben og deretter lære 
seg hvordan man navigerer på en vettug måte. 
Min første innskytelse ville være å si at Maya 
ikke er for nybegynnere, men det er ikke sik-
kert at dette stemmer helt. Det er et stort pro-

gram, men det har en klar og gjennomgående 
logikk. På Autodesks hjemmeside finner du 
enkle og pedagogiske læringsopplegg du kan 
følge for å bli kjent med funksjonene. På YouT-
ube finnes det også mange læringsvideoer du 
kan bruke til å lære hvordan ulike momenter 
foregår eller få hjelp til å skape noe spesielt, 
som for eksempel lavpolygontrær for datas-
pill. I tillegg finnes det et Maya-community 
som legger ut informasjon, modeller og tips 
til hvordan man bruker programvaren. Men 
nå til nyheter i den årsferske modellen.

Maya nhair
Maya nHair er en del av et verktøysystem som 
heter Maya Nucleus, og dets søskenmodeller 
er Maya nCloth og Maya nParticles. Alle tre 
kan integreres med hverandre. Her kan du 

Bilde laget i Maya, med tillatelse fra Gravity.

Nyheter i Maya 2013: 
Tre nye og/eller forbedrede verktøy for å 

skape 3D-effekter i Maya: Maya nHair, Bul-

let Physics og Alembic Caching. 

Her ser du en 2D Container med en 2D Fluid Effect i numerisk visning. I numerisk visning kan du se konsentrasjonen av væsken i 
numeriske verdier. I midten der væsken er tykkest, er sifrene høyere enn i utkanten, der væsken er tynnere. 

I en 2D Container kan du ha flere Emitters som spruter ut partikler som beveger seg. Du kan gi hver emitter en egen farge for å få 
denne effekten. Hvis du vil ha bedre kontroll over dine Fluids, kan du legge til objekter som væskene kolliderer med. Ved å legge 
til kollisjonsobjekter, kan du styre hvordan væsken flyter i scenen.

sjonsmotor enn Maya Classic Hair. Du kan nå 
skape kollisioner mellom objekter som ikke 
bare er basert på Vertices, men også regner inn 
Edges. Det finnes forskjellige Constraints du 
kan anvende på hårstråene dine for å få ytterli-
gere kontroll over formene du skaper. Du kan 
oppdatere håranimasjonen din i sanntid, og 
med Maya Soft Collision ser det riktig mykt 
og fint ut. 

Bullet Physics
Bullet Physics integrerer både Soft, Rigid Bo-
dies og Constraints i ett og samme system. 
Bullet gir deg mulighet til å skape veldig rea-
listiske simuleringer av eksempelvis tøy, tamp 
og andre objekter som kan deformeres. Her er 
det et godt Constraint-system som har som 
formål å lese av geometri du skal legge en se-
kundær animasjon på. De av dere som har job-
bet med Soft og Rigid Bodies før, vet at etter at 
man har laget en Rigid Body, må man justere 
en del for å få animasjonen til å se skikkelig bra 
ut. I Maya 2013 finnes det forskjellige typer 
Rigid Bodies, som Dynamic- og Kinematic 
Rigid Bodies. Mengden av parametre du kan 
justere for å få den perfekte effekten har økt, 
noe som gir en svært intuitiv arbeidsprosess.

Alembic Caching
Alembic Caching er et filformat som lar deg 
dele informasjon i din Pipeline. Formatet er 
uavhengig av programvare, og gjør det ras-
kere og enklere å eksportere og importere 
informasjon uten kvalitetstap. Teknikken ble 
utviklet av Sony Pictures Imageworks och In-
dustrial Light & Magic i 2010. 

Resultatet er at Maya 2013 har fått noen for-
bedringer som gir deg smidigere arbeidsflyt, 
og dermed økt produktivitet. 

File Referencing
File Referencing er en node du finner i Outli-
ner-menyen. Med denne funksjonen kan du 
forhåndsvise og redigere informasjon som er 
koblet til de forskjellige objektene i scenen 
din. Du kan holde oversikt over hvilke Re-
ferences som er lastet og ikke lastet. Med et 
høyreklikk får du opp en undermeny er du kan 
laste inn de References du vil. Informasjonen 
om Referencing er lettere tilgjengelig enn tid-
ligere, og det samme gjelder menyen, som gjør 
det enkelt å gjøre raske endringer.

New Node Editor
Node Editor har lenge vært tilstede i Maya, og 
har vært et svært godt verktøy for å skape og 
koble sammen farge, materialer og teksturer 
til objektene dine. Den nye noderedigeringen

skape et partikellsystem som påvirker ek-
sempelvis en håranimasjon, og du får nå en 
mer sofistikert hårbevegelse enn i de tidligere 
versjonene av Maya. Siden det er flere para-

metre som påvirker hårstråene du skaper, blir 
animasjonen mer nyansert, ser mer virkelig ut 
og kan tilpasses mange situasjoner og behov. 
Maya nHair har en mye bedre og raskere kolli-
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gjør at du enkelt får tilgang til koblingene 
som ligger mellom dette materialet Vinduet 
i noderedigereren fører sammen det som tid-
ligere har vært Hypershade, Hypergraph og 
Connection Editor. Det finnes også et nytt 
drag-and-drop-system som gjør det mulig 
å endre og bygge opp materialet ditt på en  
effektiv måte og dermed spare tid og øke  
produktiviteten.

heat Map Skinning
Når du ”skinner” objektet ditt, det vil si: kobler 
sammen objektets skall til dets indre skjelett-
struktur, kan det først gi et klumpete resultat. 
Dette ser du når du begynner å animere karak-
teren eller objektet. Det er ikke alltid at over-
flaten deformeres på en overbevisende måte, 

og det kan kreve mye justering å få det pent. 
Med Heat Map Skinning får du ved første 
sammenkobling et mye bedre forhold mellom 
skjelett og geometri enn med eksempelvis en 
Smooth Bind. Det blir et bedre resultat som 
krever mindre etterarbeid. 

Trax Clip Matching och ATOM Animation 
Transfer
I Trax Clip Matching kan du åpne et fritt-
stående vindu, der du kan skape og redigere 
grupperinger av bestemte animasjoner. På den 
måten kan du isolere og konsentrere deg om 
for eksempel to ulike klipp som i forhold til 
hverandre skal redigeres samtidig. Med Clip 
Ghost kan du lage skyggefigurer eller referan-
seobjekter i en scene, som markerer forskjelli-

ge punkter i animasjonen din. Du kan redigere 
skyggefigurene, og ved å manipulere disse kan 
du få glattere overganger mellom forskjellige 
momenter i animasjonen. 

Du kan lagre, importere eller eksportere 
animeringsdata med Atom File Transforma-
tion Tool. Det er godt med filtreringsmulighe-
ter når du gjør dette, så du kan inkludere eller 
ekskludere data som du vil. Atom gir støtte 
for Keyframes, Constraints, Animation Layers 
og Set Driven Keys. Jobber du for øyeblikket 
med en menneskelig karakter, kan det dreie 
seg om å gruppere og lagre data og anime-
ringen av kun armer og hode. Dataene eller 
grupperingen kan så importeres og brukes i 
en annen scene på en ny karakter. 

Følgende er noen eksempler på verktøy som 
er forbedret i Maya 2013 for å øke din arbeids-
flyt innen animasjon. 

Graph Editor
Med Retiming-verktøyet i Maya 2013 kan du 
skalere om hastigheten for hele, eller deler av, 
animasjonen din. Med et museklikk kan du 
legge inn Retiming Markers, som du deretter 
enkelt kan flytte for å forkorte eller forlenge 
animasjonssekvensen din i Timeline. Du kan 
legge inn så mange markører du vil, og det gir 
deg mye bedre kontroll over animasjonen din 
enn før.

humanIK 
Verktøykassen HumanIK gir ikke bare mulig-
het for å jobbe med kontrollrigger, men også 
med skreddersydde rigger og Motion Capture 
– på forbedret vis. Det er nå flere muligheter 
for raskere håndtering av skreddersydde rigger 
når du for eksempel vil etablere hierarkiet i et 
skjellett før du begynner å animere. Du kan 
importere Motion Capture-data, som du med 
et museklikk kan applikere på karakteren din. I 
Attribute Editor er det nå nye valgmuligheter 
i innstillingene for hvordan karakteren opp-
fører seg. Det virker som verktøyene har blitt 
mer presise og sofistikerte, alt under flaten av 
et lekkert grensesnitt.

Oppsummering
Maya er en sofistikert 3D-programvare med 
mange variabler og mulige innstillinger. Du 
kan lage fantastiske ting, men det gjelder å 
vite hvordan man gjør. Det finnes mange un-
dermenyer og faner å gjøre seg kjent med og 
systemet har blitt mer omfattende. Når du for 
eksempel skal jobbe med Displacement Map-
ping for å lage et kupert landskap, er veien dit 
veldig enkel, men hvis du overser et lite trinn, 

øvrig 
Pris for fullversjonen av Maya 2013:  4 485 

euro

Systemkrav: 

32-bit-versjonen av Maya 2013 støttes av 

følgende operativsystemer:  Windows 7 

Professional (SP1) Windows XP (SP3)

64-bit-versjonen av Maya 2013 støttes av 

følgende operativsystemer: Windows 7 

Professional (SP1), Windows XP x64 Edi-

tion (SP2), OS X 10.7, Red Hat Enterprise 

Linux 6.0 WS, Fedora 14

Både 32-bit- og 64-bit-versjonene av Maya 

2013 krever én av følgende programvarer: 

Microsoft internet Explorer 7 eller senere, 

Apple Safari, Mozilla Firefox

som å huke av i ruten for alfakanalen i Attri-
bute Editor, får du ikke det ønskede resultatet. 
Detaljene i programvaren er alfa og omega for 
å få det resultatet du vil ha. Det gjelder å vite 
hva du holder på med. Det tar tid å lære, men 
har du tålmodighet, får du innsatsen tifoldig 
tilbake og Maya gir et fantastisk resultat. 

Den siste versjonen av Maya føles både 
renere og dypere enn de tidligere versjonene 
jeg har testet. I denne testen bygde jeg ikke 
opp noen store eller tunge scener. Det er ofte 
i sammenheng med disse at man støter på 
problemer. Jeg lagde likevel noen høypolygo-
nobjekter gjennom Smoothing, og rendreren 
var veldig rask og bildene ble bra vid produk-
tionskvalité. 

Programmet har fått et større menysystem 
for blant annet Rigging og Skinning, men også 
for en del andre verktøy. Autodesk har utviklet 
det grafiske nivået i disse systemene og dette 
gjør arbeidet både intuitivt og logisk. Jeg vil 
likevel påpeke at det ikke skader å lese seg opp, 
slik at man forstår hva de ulike innstillingene 
kan brukes til, i tillegg til at man gjør det lettere 
for seg selv og slipper å gjette seg frem. 

Oppsummert  Maya 2013, er i sin oppda-
terte form, stabilere og mer logis enn noen 
gang før. n

I Retarget Animation velger du én Source Character og én Target Character. Når du har valgt disse to, tilpasser posisjonen av din 
Target Character til posisjonen av din Source Character. Dette verktøyet kan du bruke til å få pene og myke overganger i animasjo-
nen din. Du kan også skille karakterene fra hverandre for å se posisjonene deres bedre, samt bevegelsene når du jobber med 
animasjon. Du kan enkelt justere innstillingene for at geometrien skal se bra ut når du animerer med Retargeting.

I likhet med tidligere versioner av programvaren, har Maya 2013 mange ferdig animerte objekter og effekter du kan legge til sce-
nen din. Her ser vi et eksempel på Maya Ocean. Hvis du vil gjøre forbedringer i Default-varianten, kan du justere Specular Shading 
for å få bedre definisjon på bølgene eller justere Wave Peaking via en kurve for å øke toppene på bølgene dine. 

Du kan lage kupert terreng ved å jobbe med Displacement Mapping. For å få den visuelle effekten kobler du sammen noder for 
materiale og tekstur i Hypershade. Skaler om 3D-teksturer for å få ønsket størrelse på terrengmaterialet ditt når du jobber med 
Displacement Mapping. Her ser vi et enkelt rendret bilde i begynnelsen av arbeidsprosessen med Displacement Mapping. De lyse 
partiene ser ut som berg og de mørke partiene ser ut som daler. 

Ved å konvertere Displacement Map til Polygons, får du en tredimensjonal modell av ditt Displacement Map. Det kreves ofte yt-
terligere justeringer av modellens overflate, fordi det blir veldig tungt å rendre.

Animasjon: For å få en tøybit, som denne bordduken, til å kollidere med en flate, lager du en Passive Collider i Maya nMesh. I Attribute 
Editor kan du finjustere verdiene for å gi objektene en mer naturlig animasjon. Her har jeg justert tykkelsen på bordduken, slik at den 
faller litt mykere rundt bordkanten. I X-ray mode er det lettere å se hvordan kollisjonene dine oppfører seg når de er animert.
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Den skal være mer avhengighets-
skapende enn amfetamin, og 
kobler man bort kameraet og 
arbeidsmomentet, er det flere 

og flere der ute som bruker den som leketøy. 
Et par digitale paradigmer bakover finner vi 
det radiostyrte helikopteret, og alle som test-
et de tidlige metanolvariantene vet hva disse 
medførte av krav til tålmodighet, servicekost-
nader og knuste forhåpninger. Maskinene var 
forholdsvis enkle å bruke, så lenge de sto på 
bakken, men så fort det kom en halvmeter 
opp i luften, trengte man ti- og hundretalls 
treningstimer for å få helikopteret helskinnet 
ned igjen. Vi tar fysikken etterpå, men et heli-
kopter bygger på at en anseelig masse skal set-
tes i hurtig rotasjon og deretter balanseres av 
en operatør – og skjer ikke det sistnevnte, er 
krasjen et kostbart faktum. Quadrokopteret, 
eller multirotoren, har funnet en helt annen 
innfallsvinkel til gravitasjon og presser heli-
kopteret ut, slik det i sin tid gjorde med de 

Den ser ut som en edderkopp, skal etter sigende ha millimeterpresisjon og tar bare en drøy dag å lære å få 

opp i luften. Henger man på et kamera, er flybildene bare en kjøretur unna, og kobler man på trådløse briller 

får man følelsen av å sveve som en ørn i luften. Monitor har sett nærmere på Quadrokopteret – den trendy 

fluen som visstnok blir bedre jo flere rotorer man kobler til den!

Tekst & foto: Jonatan Kruse

REPORTASJE  TEKNOLOGI

Tiden er moden for 

Quadrokopteret!

og det er tydlig hvilken interesse  
som dominerer i leiligheten. 
Det grenser til verksted og er et  
eldorado for interesserte. 

 – For oss er det viktig å holde 
billedlig historiefortelling og fo-
tografi i fokus, og la teknologien 
bidra med nye perspektiver, 
forklarer Roberto. En multi-
rotor skiller seg fra det analoge 
helikopteret helt og holdent, 
ved at det brunkes flere sam-
fungerende rotorer som alltid 
vet hva de andre gjør. Gyroen 
og små datamaskiner er helt 
avgjørende for multirotorsys-
temet, som via en datamaskin 
konstant sender informasjon om hastighet 
og omdreiningstall til elmotorene som setter 
rotorbladene i bevegelse. 

 – Henger du en taklampe med en sentrert 
tråd fra taket, vil den bli ustødig, sier Nova fra 
sofaen, og sammenligner dette med et heli-
kopter. Det er nok at du slår hodet bort i den, 
så begynner den å gynge ordentlig. Fester du 
den derimot med opp til åtte tråder, får du en 
helt annen stabilitet. Teknologien har lenge 
eksistert på papiret og i fysikkens lærebøker, 
men det er først med dagens raske gyroer, da-
tamaskiner og elmotorer at farkostene letter 
fra bakken. 

Tanken på den stabilt opphengte taklampen 
setter ting i perspektiv, og Roberto fører tan-
kerekken enda et skritt videre. 

 – Gyroene er så eksakte at du bare kan par-
kere Quadrokopteret i luften og betrakte det, 
forteller han. Hjernen i sentrum av maskinen 
oppfatter hele tiden skjevheter og sender kom-
pensasjonskommandoer til de børsteløse mo-
torene som umiddelbart tilpasser motorom-
dreiningene sine, og med dette løftekraften. 
Det er ikke dermed sagt at man bør benytte 
seg av det: Man må alltid konsentrere seg om 
hva maskinen der oppe holder på med. 

Her bor Roberto, Nova og to multirotorer. 
Tanken på testflyvninger i hjemmet har 
Roberto gitt opp, men utstyret får gjerne sove 
på sofaen ... 

gamle zeppelinene. Multirotorene er enklere 
å fly, raskere å lære seg og nærmest uimot-
ståelige å legge inn en bestilling på, så lenge 
lommeboken er full nok. En fotograf som 
har realisert drømmen, er Roberto Chaves.  
Monitor har vært på besøk i hjemmet hans i 
vestre Stockholm. Det viser seg at han, kjæresten  
Nova og to multirotorer deler leilighetens 
knappe kvadratmetre ganske likt mellom seg. 

I takt med utviklingen
 – Jeg leste om dem for fem år siden, og kanskje 
to år senere hadde teknologi og pris i forhold 
til prestasjon kommit ikapp, forklarer Roberto. 

Utviklingen har gått i rasende fart og et  
apparat som selges på slutten av et år, kan være 
betydelig bedre enn det som ble solgt i starten 
av det samme året. 

 – Vi har brukt noe sånt som 100 000 kroner 
på denne riggen, forteller Nova og gjør en gest 
mot stuebordets lekkerbiskener. Da er den 
dyreste investeringen det store oktakopteret, 

dernest den mindre multirotoren og kamera-
ene til begge to. Også opphengsanordningen 
til kameraene er dyr, forklarer paret Nova og  
Roberto. Her må man vurdere hvilket stabilitets- 
nivå man vil oppnå. 

De dyreste opphengene er gyrostabili- 
serende og fungerer som stativ. Her ser man 
ikke forskjell på multirotor og fast montering 
selv om det blåser opp. Men smaker det, så 
koster det, og prislappen på slikt utstyr kan av 
og til overstige prisen på selve flyvemaskinen. 

Prinsippet for et helikopter er analogt og 
bygger på vridbare rotorblader som gir ma-
skinen luftkraft oppover. Vel oppe i luften 
vrir man hele disken litt skrått fremover og 
helikopteret skyter fart i den retningen man 
ønsker. For at ikke hel kabinen skal rotere i 
diskens retning, leverer et bakre rotorblad 
en motkraft som skaper balanse. Krigsfilm-
enes sønderskutte halerotorer gir et godt 
bilde av funksjonen, der kabinen begynner 
å rotere rundt sin egen akse og piloten mister  

kontrollen. Dette prinsippet har vært uendret 
siden andre verdenskrig, men har en god del 
ulemper og kompromisser heftet ved seg. For 
det første, har en eneste rotor ansvar for hele 
maskinens løftekraft. Mister man denne, er 
det kjørt. Forholdet mellom masse og energi 
blir eksplosivt når man legger hele løftejob-
ben på én rotor, i stedet for å fordele den på 
flere mindre rotorer, som på quadrokopter-
ne. Videre er det ingen vinger om kan holde 
maskinen flytende på luftbølgene, slik et fly 
har. All kraft kommer fra motoren og roto-
ren. Ved siden av følsomheten gir det også et 
brutalt drivstofforbruk. Til slutt bygger hele 
opphenget på avansert og veljustert meka-
nikk som skaper balanse med en svært kraftig 
luftstrøm. Det får det hele til å gå litt glatt-
ere, men krever mye innsats og høy grad av  
mekanisk presisjon.

Samfungerende rotorer
Roberto setter på kaffen, mens Nova skrur på 
strømmen for maskinen, som kobler til radio-
en og begynner å blinke. De mange fargerike 
lysdiodene er ikke bare tilstede for effekte-
nes skyld. På avstand er det gull verdt å vite 
hva som er frem og bak på maskinen. Gjen-
nom en rekke kraftige lysdioder gir den seg 
til kjenne for piloten, som kan befinne seg på 
alt fra noen meter til kilometers avstand. Ved 
siden av kaffetrakteren står parets 3D-skriver, 

Selve kameraopphenget er en av de dyrere 
komponentene, og smaker det, så koster det. 
Virkelig god gyrostabilisering gir stativsikre 
bilder. 
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Nye kundekretser 
Roberto og Nova fra Stockholm er fotografer 
med lidenskap for bilde og bildeberetning. 
Samtidig ser de utfordringen i å bygge, utvikle 
og justere utstyret selv. Hos firmaet Pitchup 
i Göteborg har gründerne Erik Eriksson og 
Thoma Fransson oppdaget at kundene ikke 
alltid deler denne interessen.

– Vår kundekrets er i ferd med å bli en helt 
annen enn den tidligere kretsen av mekke-
folk som elsket å skru, forfine og forbedre, 
forteller Erik Eriksson fra butikken på Doktor  
Sydows gata i Gøteborg. Mange vil ha komplette  
pakker med seg hjem, være oppe i luften 
samme dag og begynne å jobbe med utstyret 
etter en uke. 

Jeg utfordrer Erik Eriksson med en testtur 
og han lover meg at bare snøværet utenfor 
opphører, skal jeg få holde i spakene selv.

– De nye greiene er fundamentalt anner-
ledes enn de som er litt eldre, og de er igjen 
lysår foran som er enda eldre, forklarer han. 
Man kan si at det er fire trekk ved de børsteløse 
motorene som er grunnen til multi-rotorenes 
fremgang. Effektiveten og responsiviteten er 
så ekstremt høy i disse motorene at flyvetide-
ne kan holdes akseptable til tross for betydelig 
vekt på farkosten. En vanlig batteripakke kan 
holde mellom fem og tjue minutter, avhengig 
av utrustning og utstyr. Uten den børsteløse 
høykapasitetsteknologien, ville maskinen 
aldri kommet opp i luften. 

– Dernest har du gyrosystemene, som har 

alvor begynner å se mulighetene i program-
merte kamerabaner og flybilder, eller ganske 
enkelt vil erstatte høye stativer. Erik Eriksson 
på Pitchup er sikker i sin sak. De innebygde 
gyroene, sammen med stabiliserte kamera-
oppheng gjør at selv de mest kresne yrkesmen-
neskene begynner å se i vår retning. Fra kansk-
je 15 000 kroner er du i luften. Fra rundt 30-40 
000 kroner har du et fullt brukbart oppsett. 
Beveger du deg opp mot 100 000 kroner, er 
du definitivt i øvre del av skalaen. Andre om-
råder er meklere og firmaer som jobber med 
overvåking eller inspeksjon av høye bygninger 
som er vanskelige å få tilgang til fra bakken. 

Er ikke fotograf, eller til og med blottet for 
fotoambisjoner, kan quadrokopteret rett og 
slett bli en lekekamerat. Løsriver du deg fra 
gyroen, har du en rallymaskin i luften som 
håndterer fremdrift og gravitasjon langt djer-
vere enn en markgående doning noen gang vil 
klare. Etter noen treningstimer med maskinen, 
blir turene veldig morsomme. 

 – Mange velger også en annen type utfluk-
ter, forklarer Erik på Pitchup og forteller om 
en opplevelse som minner om en rovfugl. Med 
kameratilkobling, radiokontakt og TV-briller 
befinner du deg plutselig der oppe i stillheten, 
forklarer han. Det er en ubeskrivelig følelse å 
bare begi seg ut på tur. Rekkevidden kan pas-
sere en mil, selv om tre til fire kilometer nok er 
mer rimelig. De beste turene får man når man 
sitter i sofaen med en kaffekopp ved siden av 
seg og radioen på kneet – og ser kilometer på 
kilometer av vidstrakt natur åpne seg under 
føttene!

Nye muligheter
Quadrokopter betyr fire rotorer og oktakopter 
betyr åtte. En større maskin med flere rotorer 
kan løfte tyngre ting, men ellers er prestasjon-
sevnen omtrent den samme. Men hvordan ser 
fremtiden ut? Hva venter rundt hjørnet? Både 
Robert Chaves, Nova Borg og Erik Eriksson 
maler bilder av helt nye anvendelsesområder 
når multirotorene virkelig blir allemannseie. 
Inspeksjon av el-ledninger, flyfoto av bygning-
er og hendelser, samt overvåkning, er det det 
første man tenker på. Men hvorfor ikke også 
enklere bud som går gjennom luften, felles 
gruppeutflukter over hav og vidder eller en 
pizzakartong som kommer flyvende til bestil-
leren? Farkostene trenger ingen infrastruktur, 
kan automatiseres til fulle, fly i flere luftlag og 
selv parere farer eller hindre som kommer i veien.

Disse farkostene kan få stadig flere bruks-
områder, og dermed vekkes også tanker om 
uønsket overvåkning og terrorisme. En pizza 
kan være en grei gjest, selv når den er ubuden, 

revolusjonert hele bransjen med moderne 
GPS-styrte gyroer. Med en fungerende gyro, 
kan du parkere multirotoren i luften, program-
mere en eksakt bane for den eller sende den 
på utflukt via GPS, forteller han. Du kan til og 
med trykke på ”return home”, og maskinen vil 
da kjøre hjem på egenhånd, mens du kan legge 
fra deg kontrollen. Samme funksjon trer i kraft 
hvis batteriene begynner å bli dårlige. Ved en 
programmerbar grenseverdi snur multiroto-
ren og drar hjem. 

Et stillestående quadrokopter krever moto-
rer som gir identisk løftekraft, noe som betyr 
identiske omdreiningstall hvis hver rotor har 
samme effekt. Med litt vind blir prosessen 
enda vanskeligere, ettersom man da hele ti-
den må kompensere opp og ned for vinden 
som kommer. Nøkkelen er altså gyroer av høy 
kvalitet som holder motorene synkroniserte.

 – Nummer tre av fire er batteriene, som nå 
har nådd en slik kapasitet at man kan sende 
dem opp i luften. Det var en grunn til at man 
fylte 80-tallsflyene med metanol: Batteriene 
kom ikke nærheten av det som kreves for en 
flytur. 

Ulempen med batteriene er at de må la-
des med nøyaktighet og at de er brannfarlige 
under ladingen. Sikker oppbevaring og intel-
ligente ladere er en nødvendighet for denne 
typen batterier. 

 – Til slutt har utviklingen på kamerasiden, 
med høyere kvalitet i mindre størrelse og vekt, 
vært drivende for utviklingen av multirotorer. 

Å sende opp en liten Go Pro som filmer i full 
HD er noe annet enn å sende opp et blytungt 
VHS-kamera som dessuten ikke kan fjern-
styres. Det er først nå vi får kameraene opp i 
luften, forteller han. 

Risiko og sikkerhet
Interessen for teknologi og bilde er, som sagt, 
lidenskapelig hos Roberto og Nova i Stock-
holm, men etter en hendelse i leiligheten har 
også sikkerhet havnet på topplisten. 

 – Jeg ville bare prøve, forklarer Roberto us-
kyldig, og forteller om den gangen han løftet 
ekvipasjen i den bittelille stuen. Både møbler, 
maskin og Robertos hender fikk seg noen 
skrammer, selv om skaden kunne ha blitt mye 
større. Mot mangel på sunn fornuft hjelper 
verken GPS eller gyro, og iblant kan læreti-
den bli farlig. 

 – Vi er alltid to som kjører, slik at man kan 
holde nysgjerrige mennesker og hunder unna, 
forklarer Nova. Jeg pleier å ha holde kontroll 
på batteritider og rekkevidde mens Roberto 
kjører, og jeg har alltid oversikt over hva som 
er på bakken under maskinen. 

En multirotor veier maksimalt et par kilo 
med full utrustning motert, men i kombi-
nasjon med høyde og sylskarpe rotorblader i 
bevegelse, kan en krasjlanding på feil sted ende 
i katastrofe. 

 – Man kan kanskje sammenligne quadro-
kopter med dykking, foreslår Roberto. Når 
man tar dykkersertifikat trener man på alt som 
kan gå feil, selv om selve dykkingen er relativt 
ukomplisert. Dykking krever også at man er 
veldig nøye med å sjekke utstyret før hvert 
dykk, og at man følger sikkerhetsrutinger og 
-tenkning.

 – Moderne systemer er i toppklasse både 
når det gjelder presisjon og driftsikkerhet, 
forklarer Erik Eriksson, som likevel fraråder 
bruk av teknologien i folkemasser og på rock-
ekonserter. Ser man på alvorlighetsgraden av 
skadene som kan skje hvis ulykken først er ute, 
må man følge strenge sikkerhetsregler, selv om 
risikoen er svært liten, resonnerer han. Mo-
derne maskiner kjører rett og slett hjem til 
piloten hvis batteriene blir dårlige eller hvis 
man mister radiokontakten. Risikoen for at de 
triller ned hodet på noen er svært lav. 

Best å bare kaste seg ut i det
For fem år sedan var multirotor et fremtidsbe-
grep, og rett etterpå begynte markedet å utsty-
re early adopters med de første maskinene. Nå 
er utviklingen eksplosjonsartet og markedet 
svarer deretter. Stadig fler vil ut på tur. 

 – Mange av kundene er fotografer som for 

men en bombe som kommer farende gjen-
nom luften er ikke like velkommen. 

 – All ny teknologi er tosidig og fører med 
seg et ansvar, resonnerer Erik Eriksson fra Pit-
chup. Hvis multirotorerna får feste i samfun-
net, kommer lover og regler til å følge etter. 
Men det er rimelig å anta at flyten av nye, gode 
muligheter overgår ulempene. 

Multirotor-utviklingen har skutt fart, og for 
Monitors lesere er nok bruksområdet innen 
profesjonell bildeproduksjon mest interes-
sant. Quadrokopter-bilder dukker stadig of-
tere opp i film- og TV-sammenhenger der 
man ikke har råd eller mulighet til å sende opp 
større helikoptere. 

 – Er du en avansert bruker, vil du kanskje 
opp i 40 000 kroner, og tar du betalt for fo-
toarbeidet ditt blir det kanskje litt dyrere 

også. I så fall havner en del av budsjettet på et 
godt gyrostabilisert kameraoppheng. Da blir 
quadrokopteret stativstabilt. 

Fremover kan man anta at utviklingen vil 
fortsette innen samtlige områder – bedre og mer 
eksakte gyroer skaper enda enklere flyvninger 
og større muligheter for å bygge avanserte baner. 
Bedre batterier og mer effektive motorer vil gi 
lengre flyvetider, samtidig som redusert vekt på 
komponentene trekker i samme retning. 

 – Når luften er vindstille, solen er på vei ned 
og naturen viser seg fra sin beste side, rykker 
det i kroppen og man vil ut, forklarer Roberto 
Chaves med et smil og samboer Nova stem-
mer i. 

 – Vi har et uttrykk for det, når alt er perfekt 
og man må ut og kjøre. Oktovær, kaller hun 
det. Oktovær. n

Utviklingen av små kameraer henger sammen med 
Quadrokopterets suksess. Et lite actionkamera er en helt 
annen sak å henge opp enn et gammelt  BETA SP kamera. 

Roberto Chaves og Nova Borg sammen med multirotorene 
i toromsleiligheten i Stockholm. 
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Cinema 4D, ofte kalt C4D, er et kommersielt dataprogram for 3d-grafikk og animasjon som er utviklet av 

det tyske programvarefirmaet MAXOn Computer GmbH. Programmet håndterer blant annet prosedyre- 

og polygonbasert modellering, animasjon, lyssetting, teksturbehandling og rendring, og er kjent for sitt 

fleksible og brukervennlige grensesnitt. Monitor tester den siste utgaven av programmet, nærmere bestemt 

versjon R14.

Tekst & foto: Anne Hellandsjö

TEST 3D ANIMASJONSPROGRAM

Cinema 4D R14. Bilde fra BMw Studio og Maxon

Cinema 4D har eksistert siden tidlig på 90-tal-
let og ble først utviklet i forbindelse med Ami-
ga og dens plattform. Programvaren utgis av 
foretaket Maxon og den gir 3D-kunstnere 
muligheten til å skape og jobbe med høyopp-
løst 3D-grafikk. Cinema 4D inneholder alle 
egenskapene som finnes i 4D Prime, Visua-
lize og Broadcast samt verktøy for å jobbe med 
3D-karakterer, karakterrigger, hår og pels, dy-

ninger og Global Illumination. Ettersom disse 
to programmene går hånd i hånd i prosjekter 
med bevegelig bildemateriale, er dette en per-
fekt programvareintegrering.

Test av Cinema 4D R14
Min test av C4DR14 dekker bare en brøkdel 
av nyhetene i programmet. Listen over forbe-
dringer er svært lang, og det finnes blant annet 
oppdateringer av skulpturering/modellering, 
Breaking Connectors, Work Planes, Plastic og 
Breaking Objects, Snapping, GI and Physical 
Sky, Aerodynamic Forces, Camera Matching, 
Camera Focus Picker, Motion Camera, Nuke 
Exchange og Guides.

For å teste C4DR14 har jeg valgt å gå gjen-
nom noen læringsopplegg for Dynamics og 
rendering. Det er kanskje ikke det som passer 
best i denne sammenhengen, siden jeg bare 
skal lagre stillbilder, og Dynamics handler om 
bevegelige bilder. Det ser ut til at det finnes en 
del nye muligheter på dette området i R14, og 
det er alltid gøy med animasjon! Hvert læring-
sopplegg tok omtrent ti minutter å gjennomgå 
og jeg støtte på få problemer. Det viser også 
den intuitive enkelheten i grensesnittet som 
C4D R14 kan by på.

Smooth, Knife og Scrape. Finere detaljer kan 
legges til med stempelverktøy og sjablong-
verktøy, og du kan avmaskere området du vil 
legge til detaljene på. Det er et lagsystem som 
gjør det mulig å dele opp arbeidet i ulike lag. 
Det finnes intuitive måter å animere og rendre 
skulpturene din på, og hvis den har blitt tung, 
kan du forvandle skulpturen til et lavpolygo-
nobjekt, og det er Normal Maps til teksture-
ringsarbeidet. 

Programmet har også et redesignet Snap 
System. Med dette systemet kan du rette opp 
arbeidsflaten din etter kameraet, en akse eller 
aktiv markering og deretter lage en kobling til 
rutenettet i scenen eller justere dine globale 
koordinatorer etter arbeidsflatens orientering. 
Du kan markere flere objekt samtidig ved å 
male over dem mens høyre museknapp hol-
des inne.

Med Motion Camera System kan du 
morphe mellom forskjellige kameraposisjo-
ner og skape dynamiske animasjoner ut fra 
disse ulike vinklene. Dynamics gir mer utvik-
lede muligheter innen Aerodynamic Forces, 
Plastic Springs og Breaking Connectors. Du 
får bedre kontroll over animasjonene dine 
og mulighet for mer realistiske resultater enn 
tidligere.   

Rendringen har blitt bedre, og det finnes 
nye Shaders å jobbe med og flere innstilling-
smuligheter for Global Illumination og slut-
trendringen. Nå kan du få bedre utbytte av å 
inkludere andre programmer i pipelinen, som 
for eksempel Adobe Photoshop, Adobe After 
Effects og Nuke. Du kan jobbe med 3D-objek-
ter, lys og teksturer direkte i Photoshop. Det er 
også lagt til nye valgmuligheter for overføring 
av 3D-scenene dine til Adobe After Effects.

Den 17. juni 2013 ble en integrering av 
Maxon Cinema 4D og Adobe After Effects 
lansert. After Effects-brukere kan nå impor-
tere Cinema 4D-scener rett  inn i After Effects. 
Alle oppdateringer du gjør i C40-scenene dine 
vil vises umiddelbart i AE. Du vil kunne vise 
og rendre høyoppløselige animasjoner som 
inneholder aspekter som refleksjoner, lysbryt-

skratsj. For den mer avanserte brukeren fin-
nes det ganske gode innstillingsmuligheter for 
å kunne justere de forhåndsproduserte effek-
tene. Cinema 4D R14 er et 3D-program som 
er til for alle som vil jobbe med 3D-grafikk.

Programvaren inneholder et integrert Scu-
lpting System og BodyPaint 3D. Du kan for-
vandle en mesh til virtuell leire, som så kan 
skulptureres med verktøy som Pull, Pinch, 

namiske elementer som væske og vind, ani-
masjon, teksturering, lyssetting, rendring og 
nettverksrendring for raskere rendringstider.

Cinema 4D R14 inneholder mye og er svært 
brukervennlig. Mange av effektene er allerede 
fullendte fra det øyeblikket du legger dem på 
med standardinnstillingene. For nybegynne-
ren er det en fordel å kunne jobbe med lekre, 
ferdige effekter uten å måtte skape dem fra 

Pris
En Cinema 4D Studio R14 full lisens – 
15 800,- kr

Forhandler
Graphisoft Norge  
www.graphisoft.no

Cinema 4D R14

3D-programvare som sikter høyt
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Shatter Objects
Shatter Objects i C4D er akkurat det det høres 
ut som: en dynamisk effekt for å knuse objek-
ter. For å jobbe med Shatter Objects må du 
laste ned og installere en gratis Cinema 4D 
plugin som heter Thrausi. Shatter Objects kan 
legges på ethvert objekt, og jeg har valgt å job-
be med tekstobjekter. Lager du for eksempel 
en Motext i Dynamic Mode og deretter legger 
på Thrauser Break Pieces, deles teksten din au-
tomatisk opp i mange små biter. I Thrausi angir 
du hvor mange biter du vil at teksten skal deles 
opp i. I dette tilfellet har jeg valgt at teksten 
skal deles opp i 10 biter per bokstav. Jo flere 
biter, desto lenger rendringstid. 

For å skape et dynamisk miljø i animasjo-
nen, genererer du noen objekter i tillegg til 
teksten. Tekstbitene dine trenger noe å kol-
lidere med, så du lager et objekt; en kube, som 
du bestemmer at skal være en Rigid Body. 
Dette gjør du ved å høyreklikke på kuben, og 
legge til en Rigid Body Tag under Simulation. 
Kuben kan gjøres gjennomskinnelig, slik at vi 
ikke ser den når den faller og knuser teksten. 
Ved å øke verdien for Mass, blir kuben tyngre 
og faller hardere over teksten. Hvis du skaper 
et gulv under teksten, legger du også på en 
Collider Body Tag, slik at den splittede teksten 
får en hard flate å spre seg utover.

Det finnes mange innstillinger for selve 
tekstkroppen, og dermed kan du kontrollere 
hvordan teksten oppfører seg når den knuses. 

Teksten kan knuses raskt og nærmest eksplo-
dere over gulvet som glass, eller den kan bryte 
sammen på en seig og klumpete måte der den 
nesten faller sammen som myk sjokolade. Un-
der fanen Force kan du legge Keyframes på 
ulike verdier for teksten og ytterligere kontrol-
lere hvordan animasjonen din forløper. 

Aerodynamics
Aerodynamics i C4D handler om å jobbe med 
dynamiske krefter som vind og vær i sammen-
heng med 3D-objekter. For å gjøre en enkel 
test av Aerodynamics, lager du for eksempel 
et gulv, et objekt og en overflate. Målet er å få 
overflaten til å gli over gulvet og kollidere med 
objektet, som i dette tilfellet er en sylinder. 
Gulvet og sylinderen gjør du til en Collider 
Body ved å høyreklikke på objektet og velge 
Simulation og Collider Body. Overflaten gir 
du en Soft Body Tag. Vi vil at den skal ligne en 
papirbit som blafrer i vinden. Under innstil-
lingene for Force i høyremenyen finner du det 
du trenger for å få det hele til å fungere. R14 
har tre nye egenskaper å jobbe med: Drag, Lift 
og Two-Sided. Her stiller du inn parametrene 
for hvordan du vil at din Soft Body skal røre 
på seg. For å få den til å flytte på seg, lager du 
en Wind. Hvis du så justerer innstillingene 
for din Soft Body under Shear og Structural, 
kan du styre hvordan den skal oppføre seg 
når vinden blåser ytterligere. Det finnes også 
andre innstillinger du kan bruke for å påvirke 
animasjonen når du jobber med Aerodyna-

misk, som Turbulace, Turbulance Frequency 
og Wind Speed. 

Plastic Deformation
Plastic Deformation er en ny funksjon i R14. 
Effekten lar deg presse sammen et mykt ob-
jekt som samtidig beholder sin opprinnelige 
form under trykket av et annet objekt. For å 
rigge til en øvelse for å teste Plastics og De-
formation, trenger du tre objekter i scenen 
din. Du trenger en gulvflate som objektet 
ditt kan stå på, en sfære som symboliserer 
plastobjektet som skal trykkes sammen og 
for eksempel en kube som trykker den myke 
kulen ned. Gulvet og kuben skal være tilsyne-
latende harde og gi motstand, så her du legger 
på en Collider Body. Den myke og formbare 
kulen gjør du til en Soft Body. R14 har flere 
nye instillinger for Soft Bodies. Under Shape 
Conservation kan du justere parametrene for 
Stiffness, Volume, Damping og Elastic Limit. 
Disse avgjør i hvilken grad objektet ditt be-
holder sin opprinnelige form og hvor mye det 
kan trykkes sammen av ytre faktorer. Under 
testen ser jeg tydelig hvor mye som er for-
håndsprogrammert av animasjonens beve-
gelser og bibevegelser. For eksempel, når jeg 
prøver å mose kulen med kuben ligger ikke 
kulen stille, men beveger seg over gulvet og 
ruller i vei samtidig. Denne effekten er super 
hvis du for eksempel vil lage en bil som blir 
truffet av en annen bil ovenfra.

Shaders og rendering
Etter å ha sett på en del materiale som var rendret i C40, lurte jeg på 
hvor god den innebygde rendringsmotoren er. C4D R14 har en del 
nye Shaders, og har fått forbedret Radiocity under Global Illumina-
tion. Dette gir økt dybde og glans i det rendrede materialet. Det fin-
nes en ny Woodgrain Shader som har mange innstillingsmuligheter 
som gir deg full kontroll over farge, skala og bevegelse i trematerialet. 
Det er også en ny innstilingsmulighet som heter Distribute Knots. 
Med denne kan du enkelt skape sømløse teksturer. Det er en Wea-
thering Shader som lar deg skape effekten av regn og naturlig slitasje 
på materialet ditt, og en Shader som stiller skarphet, lys og mørke. 
Det er også Normal Maps, som lar deg få frem materialdetaljer på 
lavpolygonobjekter samt holde rendringstiden nede. 

I tillegg til nyhetene har man materialer og Shaders under Ma-
terial Presets. Det finnes et standardoppsett av diverse tre, metall, 
fliser, væske, blanke og matte materialer og Shaders. Det jeg fant her, 
var ikke så opphissende. Etter å ha gjort en rask rendring savnet jeg 
skarphet og detaljer i materialene jeg valgte. Det er antagelig slik at du 
må lage dine egne materialer og Shaders for å bli helt fornøyd, som i 
mange andre 3D-programmer. Lyssetting, skygger, rendringsinnstil-
linger og helheten i et prosjekt har også betydning for hvordan du 
opplever denne delen av sluttresultatet. Det er litt synd at jeg aldri 
rekker å bygge opp en hel scene når jeg tester programmer, slik at jeg 
kan få et ordentlig inntrykk.  

Oppsummering
Grensesnittet i C4D R14 er godt lagt opp og som ny bruker fant jeg 
det jeg lette etter under testen. Mange av verktøyene jeg brukte i den 
sammenhengen, som for eksempel å lage objekter, endre objektegen-
skapene, animasjonverktøy, keyframing, modellering og rendring er 
synlige og lett tilgjengelige. Hvis du for eksempel vil lage et objekt, er 
det flere ulike steder du kan gjøre det på. Det gjør at arbeidsproses-
sen føles svært fleksibel. Modelleringsverktøy, animasjonsverktøy, 
objektegenskaper og renderingsverktøy er fremme i grensesnittet i 
default-modus. Du trenger ikke å skifte mellom ulike visninger for å 
få frem alt det du trenger, og det gjør det enklere å navigere i program-
varen. Selvfølgelig er det undermenyer som må hentes frem, men på 
en eller annen måte forstår man instinktivt hvordan det fungerer hvis 
man har litt erfaring fra før. Et stort pluss, altså, for logisk oppsett i 
grensesnittet og programvarens system. 

Etter å ha testet programmet vil jeg si at Cinema 4D er et program 
som tilbyr mye, sikter høyt og vil kunne konkurrere med storfisk som 
Maya eller Max. Og programmet er definitivt morsomt og bruker-
vennlig, men når det gjelder dybde og kvalitet, er det tvilsomt om 
det når helt opp til de største. Cinema 4D fungerer veldig godt for 
eksempelvis lavpolygonmodellering og animasjon. Jeg kjenner også 
grafikere som har valgt å jobbe i Cinema 4D istedet for Maya og Max. 
Om det skyldes prisen eller noe annet, vet jeg ikke. Alt avhenger så 
mye av brukeren – hva man skal bruke programmet til, og hvilke 
behov har man? Tydeligvis holder programvaren lenge og vel for 
noen, men ikke for andre. 
Hvem er så Cinema 4Ds hovedkonkurrenter? I tillegg til tungvek-
terne Maya og Max, som også ligger på et betydelig høyere prisnivå, 
kan jeg nevne andre mellomvektere som Lightwave 3D eller XSI 
Softimage, som koster rundt 9 900 kroner og 21 000 kroner. Min 
anbefaling er å teste det. Kanskje dette er programmet som passer 
akkurat deg! n

Test av Shatter-effekten i Cinema 4D R14. Skjermskudd 1 i serie 1-6. Bilde: 
Anne Hellandsjö

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

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

Islendinger for GV
Det islandske selskapet Exton skal nå stå for forhandler jobben av 
Grass Valley i Norden.  Exton feiret sitt 20. år i 2012, etter å ha vokst 
fra å være et lite utleiefirma til å være en fullverdig System Integrator.   
Utstyr, salg og integrasjon tjenester inkluderer salg av kringkasting, 
audio, video og lys utstyr, samt integrering av systemer for fjernsyn, 
teater, konferansesaler, møterom og detaljhandel.  Aktuelle prosjekter 
inkluderer SD til HD oppgradering for 365 media, Reykjaviks Harpa 
konsert-og konferanse og Musikkens Hus i Aalborg, Danmark.  Ex-
ton utvider nå til hele Norden med datterselskaper i snart på plass i 
Danmark og Norge, for mer info se :  www.exton.tv .

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

BEST CONTACTS FOR YOUR SUCCESS

Higher,
faster,
further…

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

NRK går for wisycom  
Nye frekvensbestemmelser i Norge gjør at NRK må skifte ut store 
deler av sitt trådløse lydutstyr før inngangen til neste år. NRK had-
de tidligere i år en anbudskonkurranse på leveranse av opp til 500 
systemer med sendere og mottakere, til bruk på tvers av hele NRK 
TVs produksjonsapparat for enkamera-produksjon for ENG/EFP og 
drama. Ut fra et helhetsbilde hvor lydkvalitet, funksjonalitet, fleksi-
bilitet i frekvensbåndet og bredt produktspekter var viktige faktorer,  
falt valget på løsninger fra det italienske selskapet Wisycom - levert av 
Video 4.  Wisycom srl er produsent av høykvalitet trådløst (RF) utstyr 
for mikrofoner, IFB og regilyd, talkback og reporter-systemer for det 
profesjonelle kringkastingsmarkedet. Løsningene er designet ut fra  
behovene i bransjen og produktene utvikles og produseres i Italia.   
For mer informasjon: www.video4.no

Ericson med IKT-sentre
I løpet av de kommende fem årene planlegger Ericsson å bygge og 
investere ca. 7 milliarder svenske kroner i tre globale IKT-sentre. To
vil bli lokalisert i Stockholm og Linköping i Sverige, mens det tredje
vil være i Montreal, Canada.

Sentrene vil være lokalisert nær Ericssons viktigste FoU-sentre 
og vil være den nye plattformen for mer enn 24.000 FoU-ingeniører 
rundt om i verden. Disse skal understøtte  effektive og smidige  
arbeidsmetoder og sette ekspert-team i stand til å samarbeide enklere 
og mer effektivt på tvers av landegrenser.

Ericssons kunder vil også kunne koble seg til eksternt for kompa-
tibilitetstesting og utprøving og få tidlig tilgang til innovasjon på nye 
forretningstjenester, i sanntid – også fra egne lokasjoner.

Til sammen vil de tre IKT-sentrene være på 120.000 kvadratmeter,
tilsvarende omtrent 14 fotballbaner. De nye sentrene vil huse  
Ericssons komplette portefølje, og sette FoU-organisasjoner i stand 
til å utvikle og verifisere løsninger, samt skape grunnlaget for neste 
generasjon teknologi og skybaserte tjenester.

De to svenske sentrene vil være i drift fra henholdsvis slutten  
av 2013 og slutten av 2014, mens det nordamerikanske senteret fra 
tidlig 2015.

Hans Vestberg, President og CEO i Ericsson.

Egmont-topp Jannicke Haugen er an-
satt som direktør ved Oslo Kino etter 
Geir Bergkastet. Haugen kommer fra 
stillingen som nordisk direktør i Eg-
mont Kids Media. Hun har jobbet i 
Egmont-systemet siden 1994. 

- Kino er for de fleste av oss kun for-
bundet med gode kulturopplevelser. 
Jeg gleder meg til, sammen med kol-
leger i Oslo Kino, å jobbe for å styrke  
kinoopplevelsen og tilby et bredt ut-

valg av film, som er viktig for oss alle. Det er lagt et meget god grunnlag 
i Oslo Kino, og jeg ser fram til at vi skal fortsette veksten i de kom-
mende år, sier Haugen i en pressemelding. Styreleder Anne Carine 
Tanum i Oslo Kino tror Haugen er rett person på rett sted.

- Jannicke Haugen har mange års relevant ledererfaring innen medie- 
virksomhet i både Norge og Skandinavia. Jannicke står for en åpen, 
direkte og uhøytidelig lederstil. Hun har gode samarbeidsevner og 
en sterk personlig driv, sier Tanum i meldingen. 

Ny kinosjef

Video 4 AS i Norge slår seg sammen med danske Video Solution  
Experts ApS og svenske Video Solution Experts AB og danner et 
skandinavisk selskap med fokus på å tilby de beste tjenester og løs-
ninger for produksjons- og kringkastingsbransjen i regionen.

Video 4 ble stiftet i 1998 og er i dag den største uavhengige leveran-
dør av profesjonelt video og kringkastingsutstyr, med et omfattende 
utvalg av løsninger for alle typer produksjonsmiljøer. Video 4 leverer 
til frittstående videoprodusenter, store produksjonshus innen film og 
reklame, riksdekkende og lokale tv-stasjoner og til en rekke fagmiljøer 
innen forskning og utdanning. Selskapet har 23 ansatte og har kontor-
er i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Video Solution Experts ble stiftet i 2009 av Peter Nikolaj Trnka 
og Mark Turner og er en systemintegrator spesialisert innen digi-
tal arbeidsflyt, asset management og høykapasitet lagringsløsninger 
for media produksjon. VSE leverer skreddersydde løsninger samt 
drifts- og supporttjenester for kunder innen kringkasting og post-
produksjon i Danmark og Sverige.

Ny skjermteknologi til 
helsesektoren
Teknologi skal være løsningen for å fikse helseutfordringen, selskapet 
NEC har kastet seg på utfordringene.   Skjermen NEC MDview243 
har 2.3 megapiksler, og kombinerer høy oppløsning (IPS) i LCD- 
panelet med LED-bakgrunnsbelysning, som reduserer strømforbruk 
og øker levetiden.

- Skjermene i MDview-serien er DICOM-kompatible farges-kjer-
mer med høy bildekvalitet og fleksibilitet innen applikasjoner til en 
fornuftig pris, sier Dorthe Jensen, salgssjef medisinske løsninger i 
NEC Display Solutions.

- Funksjoner i firmware optimaliserer bildenøyaktigheten. Denne
løsningen finnes ikke som hyllevare eller i andre systemer. Funksjoner
som programmerbar USB-hub, dobbel inngang for side-ved-side-vis-
ning fra to uavhengige bildekilder, og et rikt utvalg tilkoblingsmulig-
heter sikrer at skjermene kan tilpasses individuelle behov, sier Jensen.

MDview243 leveres klar til bruk med fabrikkinnstillinger som opp-
fyller DICOM-standarden. Digital Uniformity Control og Backlight 
Ageing Correction sikrer stabilt hvitnivå og konsistent bildekvalitet.
Programvaren GammaCompMD QA  leveres med skjermene og 
forenkler vedlikehold, kalibrering og dokumentasjon. Disse funk-
sjonene sikrer at skjermen tilfredsstiller kravene under hele levetiden.

MDview243 støtter PACS og er egnet i situasjoner der man ikke 
har behov for en fullsertifisert Medical Device-skjerm.

Menn strømmer til kultur
Stortingskomiteen med ansvar for familie, barn, likestilling og kul-
tur har lenge vært dominert av kvinner, men i denne perioden er 
det annerledes. Komiteen består av seks menn og fire kvinner. Både 
nestleder og leder er menn. 

– Det må vi tolke som et positivt tegn. Kanskje er det flere menn 
som ønsker seg til denne komiteen nå, fordi det har blitt en mer jevn 
fordeling av oppgaver i hjemmet og i samfunnet. Det er spennende, 
sier komitéleder Svein Harberg fra Høyre til NRK.  

Komiteen består av følgende stortingsrepresentanter: Geir Jørgen 
Bekkevold (KrF), Svein Harberg (H), Hege Haukeland Liadal (A), 
Kårstein Eidem Løvaas (H), Sonja Mandt (A), Arild Stokkan-Grande 
(A), Morten Stordalen (FrP), Ib Thomsen (FrP), Mette Tønder (H) 
og Rigmor Aasrud (A).

VIDEO 4 og VIDEO SOLUTION 
= SANT!

Adobe ansetter Bijan Bedroud som 
ny direktør for Adobe i Nord-Europa.  
Han kommer fra stillingen som 
EMEA Vice President I Oracle-sel-
skapet Eloqua, hvor han har vært si-
den 2009. Bijan Bedroud skal styrke  
Adobes skybaserte forretningsområder 
Marketing Cloud og Creative Cloud på 
tvers av hele regionen og øke samarbei-
det med programvareselskapets største 
kunder og partnere. 

Ny direktør for Adobe
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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.

www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

- 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
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IBC 2013, vil 4K ta av ?

P å www.monitormagasin.no kan 
du derfor finne utførlige repor-
tasjer og nyheter fra standene 
på RAI i Amsterdam. Følger du 

oss på www.twitter.com/monitormagasin  
får du, tilnærmet i sanntid, med deg pro-
duktoppdateringene. Det som gjenstår 
er å prøve å analysere og bidra med etter-
tanke i forhold til viktige utviklingstrekk.  

Ting som funker
Er man journalist på IBC2013 og har vært 
der noen år, kan det synes som at tiden har 
løpt fra troen på at ett selskap fikser det hele. 
Nå prøver man heller å posisjonere seg med 
produkter som fikser og løser propper i infra-

struktur og produksjonsflyt. Selskaper som 
AJA og Black Magic, men også veteraner 
som Grass Valley, er gode eksempler på dette.  
Nyhetene på softwaresiden var  få. 

IBC2013 viser egentlig en teknologibransje 
som er sulten på det nye HD.   Det blir vist 4K 
og HEVC i lange baner, og alt 3D-utstyret var 
pakket vekk. Det er mye som virker lovende 
med 4K, og du kan fortsatt bli blåst vekk av vi-
suelle opplevelser i mørke visningsrom. Men 
om det fører til at TV-publikum strømmer ut 
for nye TV-skjermer tviler vi på.  Interessant 
nok fremhevet mange fordelen ved at man kan 
beskjære 4K bildet, og velge sitt eget utsnitt. 
Skal produksjonene ende i widescreen 1:2,35, 
er det lettere å beskjære bildene fra 4K-oppta-

kene enn å skru på anamorf optikk.  Ideen er at 
du tar i bruk 4K for å lette produksjonsflyten 
f.eks på flerkamera. Vi viser demoer på dette 
i våre web-tvklipp, og se også interessante pro-
dukter og løsninger på www.monitormagasin.no

Optikk for DSLR
De nye generasjonene med DSLR-kameraer 
har økt etterspørselen etter optikk.  Vi så en 
rekke med amorphe optikk, som gjør det mu-
lig å lage widescreen film i 2K, uten at man 
mister oppløsning.  Man finner også en rekke 
adaptere og tilpasninger mellom kameraer 
hos optikkleverandørene, så troen på at det 
er brennvidde som skaper det visuelle uttryk-
ket er iallefall gjenerobret.   n

IBC2013 utspilte seg uten markante nyheter som fikk oss til å knitre i twitter- 
knappene.  På samme måte som på NAB, løftet man fram og opp  4K.    Monitor 
publiserte fortløpende på våre nettsider, web-tv, twitter, google+ og facebook

Mathias Even Wismer fra Panasonic og Lars Petter Ommundsen fra Video4 har Monitor laget web-tv intervjuer med fra IBC2013. Hele 19 innslag fra 
IBC2013 finner du på våre nettsider www. monitormagasin.no eller www.youtube.com/monitormagasin

Se  vår

FILM 
om denne reportasjen på 
www.monitormagasin.no
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    Video 4 AS finner 
  du i Bergen, Oslo, 
Stavanger & Trondheim. 
og på nett: www.video4.no 
Epost: firma@video4.no. 
       Ring oss: 
    56 90 42 10

Norge storste 
uavhengige
leverandor av 
losninger for 
video og
kringkasting

Den optimale 
losningen til din 
produksjon :-)
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