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LLB 2015 
Messe klar for Telenor Arena

IBC 2014
Panasonic presenterer

Skattejakt 
Filmet Sabeltann med Canon 



Følg               på nett

Over 50 web-tv innslag fra IBC, NAB & LLB. 
Se       www.youtube.com/monitormagasin

Tekniske oppdateringer fra Monitor alle dager, året rundt www.monitormagasin.no

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 
A joint venture partnership of

REWARDING.
www.iseurope.org

     Re-imagine your market. At ISE 2015, network with thousands of 
  fellow professionals from all over the world, and make the connections 
you need to grow your business today and tomorrow. Find out more:
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I dette nummeret
10 n FRA INNLANDET TIL UTLANDET
Fabelaktiv har vokst fra et mellomstort produksjonsselskap til suksess 
med  TV-serien Trio-Odins gull.

14 n LLB2015 PÅ TELENOR ARENA
Etter tre år har sted og tid for LLB 2015  kommet på plass. I februar 
2015 braker det løs på Telenor Arena, Fornebu.

18 n APTV I AKERSGATA
Monitor fortsetter sine reportasjebesøk i Web-TV verden.  I dette num-
meret møter vi Aftenposten TV som fortsetter å bygge seg opp i nye 
lokaler i  VG-huset.

22 n IBC 2014 EN MESSE VERDT
Vi fulgte IBC2014 på RAI i Amsterdam.  På nett og i blad kan du følge 
nyheter fra IBC2014.

32 n STUNTSKOLE I MOSS
International Stunt Acedemy holder til i Moss i Østfold.  Vi har vært på 
besøk, nysgjerrig på hva de lærer der.  

36 n KONGEN AV KAMERARIKET
Arri investerer tungt for å være i front innen digital film.  Arri Alexa XT 
er kamera som skal levere digital kvalitet, vi prøver det ut i Monitor.

40 n FILMLYDENS MIKROFONER Lyden er halve filmen.  I Mikrofon-
skolen del 4 ser vi på hvordan du kan bruke forskjellige type mikrofoner 
til forskjellig type lydopptak.

47 n MEDIAHUB 
BYKS er et vekstprogram der enkeltansatte får hjelp av Innovasjon 
Norge til å ta tak i konkrete oppgaver og satsinger i egen bedrift.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

44 n BRANSJENYTT

46 n GALLERIET

IBC 2014 er et viktig treffpunkt for leveandører og bransjefolk i Europa.

AJA som til nå har vært spesialisten i mediadata, lanserer eget digitalt filmkamera.

Arri Alexa  XT skal være  det ypperste av digital teknologi fra Arri.  Vi har sjekket kamera ut.

Coverfoto: Geir Bergersen

コメント グリップが回転している様子を矢印のみでシンプルに表現

【回転グリップ】決定案 2013.01.21 Visual Design Dept2.

100％

100％

40％

40％

【英語】

【日本語】

INSPIRASJON TIL 
Å TA NESTE STEG

Ditt neste steg 
til perfekte opptak 

i alle situasjoner

og

VideoUtstyr Norge as

Canons nye XF205 og XF200 gir fleksible opptaksmuligheter 
og suveren allsidighet i et kompakt, lett og ergonomisk 
kamerahus. CMOS-sensoren leverer enestående bildekvalitet 
som passer sømløst inn i arbeidsflyten din. XF205 er utstyrt 
med standard tilkoblingsmuligheter for enkel integrering.

XF 200 koster kr 26.942,- eks. mva og XF 205 kr 30.796,- eks. mva. Ta ditt neste steg og finn din nærmeste forhandler:
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LLB på Telenor Arena
25-27 februar 2015 braker det løs med en ny LLB messe på Telenor 
Arena. Det har tatt tre år men det er viktig at bransjen nå har samlet seg 
rundt å løfte fram dette arrangementet. Slik treffplasser er viktig for å 
skape en arena der kunder, leverandører og andre bransjeaktører møtes, 
og nye avtaler og prosjekter diskuteres og avtales.

Det er mye som har skjedd siden 1988 da LLB ble stiftet.  Lyd, lys og 
bilde foreningen har arrangert utstillinger hvert år til og med 1993.
Utstillinger har deretter vært avholdt i 1995, 97, 99, 01, 03, 05, 07, 09 
og i februar 2012. Da foreningen ble stiftet, hadde den 19 medlemmer, 
i dag er det 38 medlemmer.

På 1990-tallet var produktlanseringer og muligheten til å få innsikt 
i ny teknologi viktig. Messen fylte nok en annen funksjon enn hva 
den gjør i dag. Vi lever i en verden der informasjonsstrømmen og 
nyhetsoppdateringen er heftig. Derfor tror jeg at det er viktig å 
framdyrke arenaer der folk har mulighet til å møtes ansikt til ansikt, 
og ikke minst fordype seg i teknologi. LLB-messen blir vanligvis 
besøkt av ca. 3000 som representere det norske markedet, NRK og 
lokale radioinstitusjoner, fjernsynskanaler, teatre, opera og konserthus, 
kulturhus, samfunnshus og rådgivere, undervisningsinstitusjoner  
og andre.

Jeg håper at vi vil se vel så mange på Telenor Arena.  Ikke minst
synes jeg det er viktig at LLB-foreningen nå satser på kurs, workshop
og seminarer som et tillegg til produktutstillinger.  Jeg tror kanskje
at Telenor Arena kan være en god treffplass for dette.  Monitor vil
støtte opp om messen og vi vil bringe en fyldig presentasjon av
aktiviteter, produkter og utstillere i forkant av LLB 2015.

Optikk og annet tilleggsutstyr vist er ikke inkludert i prisen.

Nå kan du skyte fi lmen din i Ultra HD TV eller 4K med Blackmagic Production 

Camera 4K! Du får Super 35 bildesensor med blenderopsjoner, profesjonell PL 

eller EF mount, mulighet for lossless Cinema DNG RAW og ProRes recording 

med innebygget SSD recorder, og en brukervennlig touchscreen der du kan fylle 

inn metadata, velge kameraopsjoner, samt styre fokuskontroll. Med dette kan du 

skyte din egen kinofi lm med høykvalitets fi lmsignal enkelt og håndterbart med et 

digitalt 4K fi lmkamera!

Super 35 Sensor

Den store Super 35 sensoren gir deg 12 steg dynamikk i 

kontrastomfanget noe som gjør at du kan ta vakre fi lmatiske 

bilder på høyt nivå. Kameraets PL eller EF mount kombinert 

med minimal crop factor betyr at du får det bildeutstnittet du ønsker, stor grad 

av dybdeskarphet og gjør det mulig at du kan ta de vakre vidvinkelbildene du 

elsker med linser som du allerede kjenner. Og fordi sensoren inkluderer en global 

shutter så får du den smoothe panoreringen og kamerabevegelsene du vil ha. 

Ultra HD 4K

Framtiden for kringkasting på TV og Digital Cinema er 4K! 

Med et fullformat 3840 x 2160 pikselstort bilde. Ultra HD 

bilde er 4 ganger så stort som et 1080HD bilde og matcher oppløsningen for 

tradisjonell 35mm fi lm. Med et Blackmagic Production Camera 4K kan du fi lme 

høykvalitets musikkvideoer, TV-serier, reklamefi lmer, dokumentarer og mye mer!

Robust portabelt design

Black Magic Production Camera 4K er et kamera utviklet 

for å kunne håndtere røffe produksjonsforhold. Du får 

kvalitetsikkert håndverk representert i et aluminium chassis, 

profesjonelle kontakter, internt batteri og et høyoppløselig LCD display. Nå kan 

du skyte 4K video med et profesjonelt digitalt fi lmkamera som er lite nok til at 

du kan holde det med en hånd!

Arbeidsfl yt og kompabilitet

Blackmagic Production Camera 4K inkluderer en innebygget 

SSD recorder som lagrer i industristandarden ProRes og 

komprimerte CinemaDNG RAW fi ler. Dette betyr at du ikke 

trenger å konvertere fi ler for å starte med etterarbeid på fi lmen din. Bare koble 

opp SSD til din redigeringstasjon, så kan du redigere eller gjøre fargekorrigering 

på alle klipp i f.eks programmene Final Cut Pro X og DaVinci Resolve 11 rett fra 

kameraets harddisk!

Vi introduserer verdens minste og tøffeste PL 
mount Super 35 digitale fi lmkamera! 

Blackmagic Production Camera 4K PL
€2465*

Inkluderer DaVinci Resolve Software

Blackmagic Production Camera 4K PL

www.blackmagicdesign.com/no
*Eksklusiv MVA

Monitor-Pro Camera 4K-Train-no.indd   1 16/10/2014   10:54 am
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

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?

På tide å oppgradere til en prosessor som er kompatibel med dagens og 
fremtidens loudness- og kringkastingsstandarder?

Her er den nye kostnadseffektive løsningen for dual stereo og mono 
loudnessprosessering.

Loudness Pilot kan prosessere to stereosignaler med loudnesskon-
troll og true-peak limiting for TV, radio og mobile plattformer.
Med 2 x strømforsyning, 2 x sikringer, 2 x vifter og relay bypass er den 
perfekt for live produksjon, OB-busser og transmisjon.
5 versjoner: 1, 2 og 3 SDI-strømmer, balansert og ubalansert AES.

Pris: fra kr. 28 056 eksl. mva.
Distributør: Lyd-Systemer AS, www.lydsystemer.no

TC Electronic Loudness Pilot
Danske Bubblebee Industries ble startet av Poul Mejer som har over 
20 års erfaring med lydopptak i film- og TV-industrien verden over. 
Frustrert over kvaliteten på eksisterende løsninger, begynte han å lage 
sine egne «windbubbles» for miniatyrmikrofoner. I dag har Bubblebee 
Industries en markedsandel på 75% i Danmark og nå er de tilgjengelige 
på det norske markedet.

Foruten førsteklasses vindbeskyttelse og transparent lydgjengivelse 
som er veldig nærme mikrofonens naturlige lyd, så sitter Bubblebee 
windbubbles meget godt på mikrofonen ved hjelp av en elastisk åpning. 
De kommer i fire størrelser med forskjellig ytre diameter og størrelse 
på den elastiske åpningen, så det finnes en windbubble for alle de mest 
brukte miniatyrmikrofonene på markedet. Alle størrelser kommer i 
fargene svart, grå, brun og hvit. 

Pris: 216,- eksl. mva
Distributør:  Lyd-Systemer AS, www.lydsystemer.no

Bubblebee windbubbles

Fleksibel betjening
CN20x50 er kompatibel med et stort utvalg kameraer, støtter 
kommunikasjon mellom objektiv og kamera og leveres både med EF-
fatning og PL-fatning.  Utgaven med EF-fatning bruker Canons eget 
system, mens utgaven med PL-fatning støtter Cookes/i Technology.  
Begge modellene har 12-pinners seriekontakt for integrering med 
vanlig kringkastingsutstyr.

Fokusringen kan roteres 180 grader og gir en god balanse mellom 
presisjonen som kreves til 4K-kvalitet, og hastigheten som kreves for 
TV-produksjoner. I situasjoner der hvert eneste sekund teller og du 
bare har én mulighet til å få opptaket, sørger hurtig zoom, blender og 
enkel fokusbetjening for at selv scener som endres raskt, fanges enkelt 
og presist.

Objektivet er designet med støtte for et utvalg Cinema- og 
kringkastingstilbehør som gir en meget allsidig løsning, inkludert 
zoom- og fokuskontroller, mattbokser og tilbehør av typen 0,8 og 0,5, 
for eksempel en følgefokusenhet.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Canon Norge AS, www.canon.no

Canon styrker sitt utvalg av Cine-objektiver med servomotor. 
CN20x50, et ultrateleobjektiv med høy ytelse beregnet på sports- 
og naturproduksjon for TV, bygger på Canons omfattende og unike 
ekspertise innen objektivutvikling og leverer suveren bildekvalitet og 
eksepsjonell kreativ kontroll. CN20x50 er det første objektivet av denne 
typen som kombinerer innebygd 1,5x telekonverter, klasseledende 20x 
forstørrelse og avtakbar servomotor med brennvidde på 50–1000mm 
som kan utvides til imponerende 75–1500mm.

Objektivet er designet for å være en portabel løsning for TV-
produksjoner med Super 35mm-kameraer – det være seg HD, 
UHD eller 4K. CN20x50 leverer uovertruffen kvalitet, allsidighet og 
funksjonalitet, og er utstyrt med en oppdatert servomotorenhet som 
kan tas helt av, for en smidig opptaksstil som er vanskelig å oppnå med 
tradisjonelle Cine-objektiver. Det nye Cine-objektivet med servomotor 
imøtekommer en økende etterspørsel etter ultrahøy oppløsning 
(UHD) innen sports- og naturproduksjoner for TV.

Med en vekt på 6,6 kilo er CN20x50 portabelt og lett og byr på 
uovertruffen brennvidde og zoomeegenskaper i sin klasse. Sports- og 
dokumentarprodusenter kan filme på avstand og beholde høyeste 
bildekvalitet gjennom hele zoomområdet. Objektivets imponerende 
zoomområde reduserer også mengden utstyr man må ha med seg, noe 
som gjør CN20x50 til en utmerket løsning for opptak utenfor studio.

4K optikk fra Canon

d:screet Heavy Duty har den samme lydkvaliteten som de velkjente 
4060-mikrofonene, men i en tøffere utgave. Laget for de som krever 
større sikkerhet og bryr seg litt mindre opp den fysiske størrelsen. 
d:screet Heavy Duty har mikrofonhus av rustfritt stål, en ekstra kraf-
tig avlastning ved mikrofonhuset og en tykkere 2,2 mm kabel. Heavy 
Duty-mikrofonene finnes med høy og lav følsomhet, tilsvarende 4060 
og 4061.

Pris: fra kr. 2 976,00 eksl. mva
Distributør: Lyd-Systemer AS, www.lydsystemer.no

Heavy Duty Omni Microphone

GoPro fortsetter utviklingen av verdens mest robuste actionkamera.
GoPro lanserer nå sitt mest avanserte kamera på markedet sammen med 
to andre spennende nyskapninger. De heter HERO4 Black, HERO4 
Silver og HERO. HERO4 Black kan ta opp video i en oppløsning 
på  4K30 og stillbilder i 12MP med fantastiske 30 frames pr. sekund. 
HERO4 SILVER er det første GoPro med innebygget touchskjerm. 
HERO4 Silver tar opp video i 1080p60, 720p120 samt 4K15. 

Pris: HERO4 Black: 3.699 kr., HERO4 SILVER: 2.899 kr., 
HERO: 999 kr.
Distributør: Response Distribution AS, www.response.no

GoPro Hero 4

mLogic mTape er ett frittstående tapedrev man kobler til sin Mac eller
PC via Thunderbolt. I LTO-6 versjonen gir hver tape 2,5TB ukompri-
mert lagringplass. Alt etter hvilken filtype/kodek man overfører til tape,
kan man i praksis se at man kan oppnå 3-4TB kapasitet per tape om man
aktiverer den innebygde komprimering på LTO-drevet.
Overføringshastigheten på LTO-6 er opptil 160MB/s. LTO mediet er 
et av de sikreste medier for arkivering av materiale med en sertifisert
levetid på opptil 30 år.  

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Video 4 AS, www.video4.no

Sikker lagring
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Ved Mjøsas østre bredd ligger et av Norges største norskeide TV-produksjonsselskaper. Der akter de å bli, 

bedyrer produsent Arild Halvorsen i selskapet Fabelaktiv. Han mener at deres plassering er en styrke for 

selskapet. Og kanskje også for norsk film og tv-produksjon i sin helhet. «Vi trenger sterke produksjonsmiljøer 

utenfor Oslo» konkluderer Halvorsen.

Tekst & foto: Anders Olsen

PORTRETT    ARILD HALVORSEN

Fra Innlandet til Utlandet 
– i fellesskap

– Vi er et selskap som satser på kortreist  
produksjonskompetanse forklarer Halvorsen, 
og bruker “Barn ingen adgang”, som ble 
produsert for NRK, som eksempel på 
en produksjon der så å si alle involverte i  
produksjonsteamet kom fra regionen. De  
eneste som taper på at vi har bygget opp et 
stort og kompetent produksjonsmiljø i Inn-
landet er kanskje hotellnæringen, men de  
tar igjen det tapte ved økt turisme som resultat 
av markedsføringen av regionen. Alle andre 
er tjent med dette, og særlig produksjons- 
selskapet, som får mulighet til å bruke midler 
som tidligere var postert til overnatting på  
andre deler av produksjonen.

Det er ikke til å komme utenom at  
Fabelaktiv har tre store fordeler som alle er 
geografisk betinget. Deres nærhet til Norsk 
Tipping, og de ukentlige produksjonene av 
Lotto, Vikinglotto og Extra, som har gitt et 
stabilt økonomisk fundament for selskapet er 
kanskje det viktigste. Samtidig er samarbei-
det med, og nærheten til  Høgskolemiljøet på  
Lillehammer også et fortrinn.  Studentene  
kjenner Fabelaktiv, og flere dyktige folk  
etablerer seg i regionen. En tredje fordel med 
å holde til i regionen er to ivrige og aktive  
regionale aktører. Film3 og Østnorsk Film-
senter har vært, og er, svært viktige for den 
regionale utviklingen av film- og TV miljøet 
i Innlandet. 

– Jeg mener at hele miljøet i Innlandet har 
klart å stå samlet som bransje over lang tid. 
Vi vil hverandre godt, om vi er store eller små 
utdyper Halvorsen. Dette gjelder alt fra unge 
produsenter, høgskolemiljøet, fondene, de 
små festivalene, kulturpolitikere til de mer 
etablerte miljøene. Til og med kinosjefene i 
regionen er opptatt av den regionale bransjen, 
og stiller opp ved å gi rom for premierer og 
regionale kortfilmer som forfilmer på kino. 

Erfarne produsenter
Fabelaktiv står bak en rekke produksjoner, 
mange i samarbeid med NRK. Den mest kjente  
er kanskje Energikampen, som utspiller seg 
i den friske og ville naturen  i Jotunheimen. 
Kanskje det beste eksemplet på at det er smart 
av en produsent utenfor de store bysentraene 
å lete etter fordeler i egen region. Det er lett 
å sitte på Hamar å se lengselsfullt sørover  
mot Oslo, men det gir ofte mer pay-off å se 
andre veien. 
– Vi har noe i vår region som ingen andre har. 
Det må vi benytte oss av og være stolte av.  
Vi kan skape innhold av topp kvalitet i et  

redaksjonslokale på Hamar, like godt som 
på Manhattan – og vi kan finne locations rett 
utenfor døra som ingen andre har maken til.

Produksjonen av Energikampen har også 
fått internasjonale ringvirkninger, og førte 
til at Fabelaktiv er det eneste produksjons-
selskapet i Norge som har en EMMY-statuett 
stående på disken. 

Vilje, mot og samarbeid
Arild Halvorsen er engasjert i det han snakker 
om, og selv om han bruker Fabelaktiv og Mjøs-
regionen som utgangspunkt og eksempel, er 
han tydelig på at dere fremgangsmåte også vil 
være effektiv i andre regioner.

– I motsetning til de store produksjons-
husene i Oslo, så har vi som produsent i en 
region en lokal og regional rolle å spille. Vi må 
tenke på hele verdikjeden fra det lokale (hva 
vi er og gjør for Hamar) til det regionale (hva 
vi er og gjør for Innlandet) til det nasjonale og 
internasjonale. Viktigheten av god dialog med 
både politikere og næringsliv i regionen trek-
kes frem. Man må finne samarbeidsformer og 
felles plattformer for felles arbeid. Det er uvur-

derlig å «kunne» regionen, og regionen må 
på samme måte «kunne» filmbransjen. – Vi 
må være villige til å dele, til å møtes, til å bygge 
opp ting sammen – og tørre å tenke langsik-
tig. Fabelaktiv har ingen direkte inntjening på 
å åpne huset for studenter fra Høgskolen på 
Gjøvik, eller for en næringslivsdelegasjon fra 
Moelv – men over tid er det viktig. Det er god 
planlegging for fremtiden å ikke bli så pro-
duksjonsrettet at man ikke deltar i samfunnet 
rundt seg.

– Vi må være flinke til å formidle at det vi 
holder på med faktisk er en del av regionens 
næringsliv. Det er lett å bare definere TV  
produksjoner fra regionen som verdifullt i 
forhold til synlighet og profilering. Veldig 
ofte blir det argumentet dratt fram først. Det 
er forståelig dersom det er en produksjon 
som «besøker» regionen for å lage noe. Da er  
det argumentet det viktigste. Men for de  
som jobber i regionene, skaper ideene der,  
og produserer det der, – så er det et annet  
argument som er mye viktigere. Nemlig at  
det skaper arbeidsplasser og permanent  

I programmet ”Barn Ingen Adgang!” som spilles inn på Hamar, er det meste både lov og mulig.

Arild Halvorsen arbeider som produsent i 
Fabelaktiv på Hamar, og har stor tro på at 
samarbeid er nøkkelen til suksess i distriktene.

Målstokken fra Energikampen. Energikampen vant EMMY KIDS AWARDS i 2012.
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aktivitet i regionen, - i tillegg til synlighet og 
profilering. Derfor er næringslivspolitikere, og 
næringslivet i regionen like viktige samtale-
partnere som kulturpolitikere og kulturarbei-
dere. – Jeg mener det er viktig at vi snakker et 
næringslivsspråk når vi snakker om film- og 
TV produksjon. Selvsagt må vår dyktighet og 
kreativitet når det gjelder å skape og produ-
sere godt og meningsfullt innhold være det 
viktigste vi gjør, men en smule kunnskap om 
Excel har aldri skadet…

En viktig suksessfaktor i Mjøs-regionen har 
definitivt vært at det finnes gode arenaer og 
møteplasser for hele bransjen. Dette har Film3 
og Østnorsk Filmsenter vært utrolig dyktige 
til. – Vi har flere samarbeidsprosjekter på tvers 
av miljøene, og de største suksessene fra Inn-
landet er stort sett prosjekter som involverer 
flere selskaper og miljøer. Det er når man har 
våget å ta sjansen på å dele de gode ideene,  
våget å stole på kompetansen i regionen,  
at resultatet har vært aller best, legger  
Halvorsen til. 

– Mitt inntrykk er at vi over hele landet har 
masse små produksjonsenheter. Jeg tror man 
må samle krefter, ikke nødvendigvis gjennom 
å slå selskaper sammen, men gjennom å sam-
arbeide om prosjekter. Det starter alltid med 
at man har stor nok tillit til hverandre til at 
man tør å dele. Norge er et bittelite marked, 
og ingen er tjent med å sitte på hver vår tue, 
og ikke tør å dele.      

Hva med politikerne?
De folkevalgte er satt til å gjøre en jobb for 
alle som bor og jobber innenfor sitt valg-
område. Både næringsliv, foreningsliv, privat- 
personer og stedets omdømme skal tas hen-
syn til. Hvordan man skaper entusiasme, 
forståelse og engasjement i rådhusganger og 
fylkesting landet over, avhenger i stor grad av 
også av hvordan man klarer å stå samlet som 
en bransje. Man kan med fordel bruke mye 
av de samme virkemidler ovenfor det offent-
liges representanter som man bruker oven-

for det lokale næringslivet. Uttrykk som økt 
sysselsetting, større omsetning og forbedret 
omdømme klinger godt også i byråkratiske 
ører. Vel har de mulig en annen innfallsvinkel 
enn næringslivet, men begge leire har et uttalt 
ønske om mer aktivitet i regionen.

Både næringsliv og politiker ønsker nytt 
blod til regionen, som henholdsvis forbruke-
re eller skatteytere, og i offentlige utlysninger  
etterspørres ofte mennesker med kreative 
egenskaper. Her har bransjen en klar fordel. 
Den kan tilby tumleplass, eller rettere arbeids-
plass, for kreative sjeler. At det finnes en solid, 
bærekraftig kreativ industri regionalt er derfor 
noe som næringslivet så vel som politikerne 
burde være tjent med, og det kan bransjen 
være med på å synliggjøre.

Likevel kan man ikke argumentere seg til 
bedre handlingsrom og rammevilkår. Det er 
vel og bra at man kan vise til hvor mye man 
genererer i omsetning for det lokale hotellet, 
matbutikken, snekkeren og frisørsalongen. 
Man kommer ikke dit uten at man yter noe selv 
og gir tilbake, eller kanskje snarere gir først. 
Halvorsen har ikke tro på at dette skal gjøres 
ved å fallby sine tjenester, i håp om fremtidige, 
gullkantede kontrakter. Slike fremgangsmåter 
virker gjerne heller mot sin hensikt. Når det 
snakkes om å gi av seg selv, vil han heller trekke 
frem delaktighet og synlighet. Det er viktig å 
stille opp når noe skjer. 

Utvidet samfunnsansvar
Som en liten eller mellomstor aktør er det lett 
å glemme de unge i nærmiljøet. Det bør man 
aldri, for i langsiktighetens navn bør man legge 
til rette for at de som reiser ut for å fylle på 
med inntrykk og opplevelser har noe attrak-
tivt å vende tilbake til. Derfor kan fire timer 
med en videregående-klasse på medialinjen 
som kan virke som bortkastet tid i øyeblikket, 
likevel vise seg å være vel anvendt ressursbruk 
6 år senere når man skal i gang med nyanset-
telser i firmaet. I et litt bredere perspektiv kan 
man argumentere med at selv om disse unge  

håpefulle ikke vender tilbake til regionen for 
å arbeide i din bransje kan de havne som for- 
brukere av ditt produkt, eller beslutnings-
tagere i det offentlige eller privat næringsliv, 
som på sikt gavner deg og bransjen.

Halvorsen er opptatt av å snakke om at hver 
region trenger et lokomotiv innenfor bran-
sjen. En storebror eller pådriver, for å bane 
vei. Det er lett å si dette når man representerer 
dette lokomotivet selv i sin region, men det 
er klart at poenget hans har en viss verdi. Et 
stort, etablert selskap, med troverdighet re-
gionalt, nasjonalt og internasjonalt kan åpne 
dører som er utilgjengelige for mindre aktører, 
både ovenfor distribusjonskanaler og andre 
samarbeidspartnere. I Mjøs-regionen har  
Fabelaktiv  denne posisjonen, men er tyde-
lige og ydmyke i forhold til at de hadde stått  
mye svakere uten resten av bransjen. Det er 
mange dyktige folk som holder til i andre 
deler av regionen. Fabelaktiv har sine lokaler 
på Hamar, men er samtidig svært takknem-
lig for miljøet som finnes på Lillehammer, 
med Høgskolen (Filmskolen), samlokali-
seringen av mindre bedrifter i Filmbanken, 
det regionale filmsenteret og Film3. Han 
føler ikke at dette er en polarisering, men  
snarere en fornuftig vekting av kompetanse og 
resurser som bidrar til økt aktivitet i regionen 
som helhet.

Men hva gjør man så om det ikke finnes en 
naturlig lederbedrift, og man vil gjerne skape 
et miljø i sin region? 
Halvorsen mener også her at nøkkelen er sam-
arbeid. Og å tørre å dele. Hvis flere mindre 
enheter setter seg et felles mål, og er villige til å 
dele bør det være mulig å finne en samarbeids-
modell. Man må skape felles møteplasser, vise 
fram det man holder på med, gå i dialog med 
hverandre, og ikke bli proteksjonistiske. En 
samarbeidsmodell kan være å finne et pro-
sjekt som kan gå sammen om å produsere. På 
et eller annet nivå må noen ta det overordnede 
ansvaret, men både næringsliv, politikere og 
beslutningstakere i fond for offentlig midler, 
vil stille seg positive til en gruppering som kan 
vise til lang og variert erfaring. Slik vil flere få 
noe, og grunnlaget for å gjenta noe liknede 
flere ganger i fremtiden legges.

Man må altså våge å stole på hverandre, våge 
å tro på hverandre og våge å ønske hverandre 
vel om man skal lykkes som film og TV-arbei-
der i regionene. Dette kan være  nøkkelen til 
å kanskje kunne være den neste som henter 
hjem en Emmy til et kontorlokale et sted der 
det ikke er unaturlig å hilse på ordføreren på 
den lokale Rimi-butikken. n

Bridge Technologies creates advanced systems for ensuring high-quality, profitable digital media 
service delivery in broadcast, cable, satellite, OTT and telecoms applications. 

Providing a sophisticated platform for converging digital media services, the company’s award-winning 
products and solutions include analysis, measurement, and monitoring systems, intelligent redundancy 
switching, and comprehensive analytics solutions for TV-Everywhere providers.  
 
The Bridge Technologies product range have been implemented by leading companies in the  
Norwegian Broadcast and telecommunications industries. 
 
 
 
For further information, please contact:  
Danmon Norge AS  -   sales@danmon.no -  tel.: 23 400 400 

www.bridgetech.tv

Complexity? It’s simple. 
It takes a lot of effort to make complex things easy to understand. It takes a lot to filter the information 
overload and focus on the really important data. 

Great QA for satellite, cable, broadcast, OTT and IPTV - all within the same highly efficient, productive  
monitoring and analysis environment. Our system do the hard work, to give you the clearest possible view 
of your network, and the most accurate calibrated status assessment - expressed in a way anyone can 
instantly understand.

VB288 OBJECTIVE QoE CONTENT EXTRACTOR
performs objective video and audio monitoring of  
MPEG-2, h.264/MPEG-4 and h.265/HEVC streams. 
The VB288 also offers a unique Remote Video Wall 
 capability for total system visibility.

Skuespillerne fra TRIO, en spenningsserie for barn, spilt inn i Skjåk. TRIO er produsert av NordicStories, i co-produksjon med 
Fabelaktiv og vant Gullruten for beste Barne- og ungdomsprogram 2014 – et godt eksempel på at at det er fornuftig å samarbeide
for å få til noe stort.
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tar foreningen et skritt i retning av å ta mer ansvar for sine medlemmer. 
Det vil også gjøre det mulig å klassifisere et besøk på Telenor Arena som 
et seminar, fremfor bare en messe, for de som har behov for å rettferdig-
gjøre et besøk i arbeidstiden for sine overordnede. – I år er det også 
første gang vi ikke legger messen til helgen, og men vi regner med at vår 
målgruppe likevel vil ta seg tid til å komme å se på nyheter i bransjen.

Stillemesse
En skulle kunne tro at en messe i denne bransjen ville kreve oppmerk-
somhet fra samtlige sanseinntrykk, noe den forsåvidt også gjør, men 
Larsen forteller de forsøker å holde en lavmælt profil. – Det er nok støy 
fra 3000 mennesker som er samlet, om man ikke også skal legge musikk 
på toppen av dette. Han legger til at deres publikum er profesjonelle 
aktører, og trenger ikke høre lydkvaliteten på høyttalere for å vite at de 
dekker deres eventuelle behov. – Man prøvekjører heller ikke biler på 
bilmesse legger Paulsen til, før han fortsetter å forklare at det uansett 
ville blitt en umulighet å få et godt lydinntrykk om hver stand skulle 
hatt sin musikk.

Utover den årlige banketten i forbindelse med messe legges det ikke 
opp til noen spesielle arrangementer utover det som foregår inne på 
arenaen. – Men på banketten kårer vi “Årets stand” som får vandrepokal. 
Det er en pris med glimt i øyet, men det sier seg selv at det også er stas 
å få denne anerkjennelsen fra kollegaer i bransjen. 

Styremedlem Vegard Paulsen, som representerer den delen av fo-
reningen som jobber med bilder, forteller om planene for å bli mer 
aktiv i sosiale medier. – Vi har hatt en facebook-side som har vært mer 
eller mindre uten aktivitet, men fremover, og særlig opp mot messen, 
ønsker vi at det skal skje mer på siden. Det nevnes konkurranser og 
oppdateringer, i tillegg til at medlemmer generelt skal få mulighet til å 
oppdatere siden selv. Gjerne med relevant informasjon som er av inte-
resse for bransjen som helhet, og ikke bare reklame for egne produkter. 
Selv om det også er tillatt.

LLB´s nettsider er også klare for en oppdatering. – Siden har gjort 
jobben som informasjonskanal, noen den forsåvidt fortsatt gjør, men 
den trenger et ansiktsløft  forteller Paulsen. – Vi vil ha en side som lever 
opp til dagens nettvaner, og skal ha det på plass før messen er i gang. Det 

blir foreløpig ingen apper eller liknende i forbindelse med selve messen, 
men om foreningens medlemmer skulle ønske det vil det vurderes opp 
mot eventuelle kostnader knyttet til slikt.

Foreningen tar grep for å knytte til seg flere medlemmer
I styret sitter en representant fra hver av de tre kategoriene, Ole Herman 
Larsen, som har erfaring med lysutstyr, tekstiler og scenemekanikk  
og jobber i Bright Norway AS, Vegard Paulsen Fra Video4 og Ronald 
Hernes fra Benum, som representerer lyd-utstyr. 

Tidligere har LLB vært litt restriktive når det kommer til nye med-
lemmer, men det har blitt bestemt at det skal løsnes litt på inngangs-
kriteriene. De har allerede merket en økning i antall søknader om 
medlemskap og mange nye er også akseptert. – Vi har ikke ønsket å 
være en eksklusive forening, men vi har innsett at vi kanskje ikke har 
vært åpne nok for å ta i mot nye medlemmer. Det har vi nå endret på 
forklarer Paulsen. Endringene har allerede gjort seg merkbare ved at 
det har blitt mottatt og behandlet flere søknader om medlemskap, og 
de fleste av disse har blitt godkjent. Det presiseres at det er en forening 
for forhandlere av profesjonelt  utstyr knyttet til lyd, lys og bilde. 

– Vi håper også at økt aktivitet på sosiale medier på de nye nettsidene, 
med deling av relevant bransjeinformasjon vil få våre medlemmer til å 
føle at foreningen har en nytteverdi, utover å arrangere utstillingsvin-
duet og møteplassen, som messen fungerer som forteller Paulsen. Selv 
om en bransjeforening til en viss grad er en samling av konkurrenter 
innenfor en næring, mener LLB at det er lite misunnelse å spore blant 
sine medlemmer. – Noe informasjon er det naturlig å holde for seg 
selv, men i et så lite marked som det norske, syntes jeg vi er flinke til å 
dra lasset samme. Med enda flere til å trekke i sammen retning åpnes 
forhåpentligvis enda flere muligheter.

Det skal legges til at alle detaljer rundt messen ikke enda er klar-
lagt, da foreningen fortsatt er relativt tidlig i planleggingsfasen. Mye 
er selvfølgelig klart, og vil være gjenkjennelig for de som har vært på 
messene før, men det ses også på hvilke nye muligheter som finnes i 
de nye omgivelsene på Fornebu. Det kan derfor være at besøkende og 
utstillere har positive overraskelser i vente, når messen åpnes på onsdag 
25. februar 2015. n

Når foreningen for lyd, Lys og Bilde (LLB) åpner dørene for sin messe i februar 2015 er det første gang de holder 

messen utenfor Oslo sentrum.

Tekst: Anders Olsen  Foto: Mats Grimsæth, www.matsgrimseth.com 

& Anders Olsen

BRANSJE MESSE

Da deres vante plassering i Oslo Spektrum var fullbooket falt valget 
på Telenor Arena. Det gir nye muligheter for messen, og Ole Herman 
Larsen, som er foreningens formann, tror ikke den noe mindre sentrale 
plasseringen vil bli noen hindring for et vellykket arrangement.

– Publikum på våre messer kommer fra mange kanter av landet, og 
selv om Spektrum har en ypperlig plassering med tanke på offentlig 
kommunikasjon, er parkeringsmulighetene ved Telenor Arena noe helt 
annet enn hva som finnes i Oslo sentrum. Ikke minst med tanke på pris 
forteller Larsen. Adgang til Fornebu fra Oslo er likevel ikke uoverkom-
melig. Om man ikke er i mot en frisk gåtur kan man ta tog eller buss til 
Lysaker, og spasere det siste stykket. Det er kun 15 minutter til fots. Det 
går også rutebusser direkte til Fornebu fra Oslo sentrum. De stopper 
like ved arenaen.

– Vi ble nødt til å avlyse messen sist, da flere av våre medlemmer 
skulle delta på Prolight and Sound i Frankfurt som ble fremskyndet, 
og derfor kolliderte med vår messe forklarer Larsen. Da det ble snakk 
om å arrangere igjen, var allerede Spektrum opptatt, og Telenor Arena 
var eneste andre realistiske alternativ. 

Mer plass, mindre trengsel
Telenor Arena har et gulvareal på 10000 kvadratmeter og LLB skal fylle 
halvparten av dette. Satt opp mot de 2000 kvadratmeterne de tidligere 
har hatt til rådighet i Oslo Spektrum, kan det se ut til at messen vil få 
noen utfordringer, utover logistikken. – Messen vil bli mindre intim 
enn den vi har hatt i Spektrum. Tomrommet kan ikke nødvendigvis 
fylles av flere stands alene. Det må påregnes bedre plass til de omlag 
40 utstillerne som er ventet å være klare når messen åpner dørene den 
25. februar 2015.

Men Telenor Arena byr også på en del muligheter, som foreningen 
ikke har hatt tidligere. For første gang vil det bli satt opp kurser og 
workshops som publikum kan melde seg på. Noen av disse vil være rene 
produktpresentasjoner, og vil selvsagt tilbys gratis, men det skal også 
holdes kurs som er av mer generell art og nytteverdi. Disse vil kunne 
komme til å koste litt, og ta for seg temaer som HMS, brannsikring, 
Kurs i projeksjon med fallgruver og nyttige tips,  opplegg av kabler og 
annet som kan komme bransjen som helhet til gode. På denne måten 

Det er plass nok på Telenor Arena noe som åpner opp for å bruke lokalene på en annen måte.
LLB foreningen ser for seg blant annet fler seminarer og workshoper.

Telenor Arena befinner seg på Fornebu utenfor Oslo.  Tog går direkte til Lysaker, buss går 
derfra og fra Oslo sentrum.

LLB -messen flytter til Telenor Arena

Foreningens formann; Ole Herman Larsen.
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Tekst:  Geir Bergersen Foto: Canon Norge 

Filmen et storslått action-eventyr, spekket med humor og spenning. 
Til spillefilmen er det brukt mange visuelle effekter. Universer er 
bygget opp fra grunnen av, slik som byen til Sabeltann, Abra Havn, og 
selve byen hvor de drar på skattejakt - Lama Rama. Dette er store og 
komplekse scener som det har tatt flere måneder å lage. I arbeidet med 
å lage teksturer og  filme levende objekter ble Canon 5D Mark III brukt.

– Vi har hatt tilgang til en mengde optikk som har gjort nær sagt alt 
mulig,  sier Lars Hellebust, Producer, Storm Group. Vi har brukt Canons 
kameraer både til fotografering for pressen, til pressemateriell og til å 
filme scener for spesialeffekter. 

Storm Group ble også introdusert for Canons unike portefølje av 

storformatskrivere og oppdaget raskt at det kun er fantasien som setter 
begrensninger for hva en kan få til.

– Canons portefølje innen kameraer og storformatskrivere har gjort 
at vi har kunnet lage en film fra A til Å,  legger Hellebust til.

Canon har, i samarbeid med Dargan AS og I-Pack AS, bidratt 
med print av ulike effekter. Blant annet PVC-bannere og cut-outs til 
flere kinoer rundt om i landet, samt en skreddersydd dekorering av 
Colosseum kino i forbindelse med premieren den 19. September.  

– Dette er et viktig prosjekt for Canon og et ledd i strategien for 
å synliggjøre for sluttbrukerleddet mulige anvendelsesområder  
for Canons produkter, sier Henning Hagelund, Product Business 
Developer, Wide Format Group, Canon Norge. 

Canon Norge
Canon Norge har rundt 400 medarbeidere og er representert ved 
11 salgskontorer, derav 9 regionale Canon Business Center (CBC) 
som tilbyr lokale salgs- og supporttjenester. Hovedkontoret ligger på 
Holmlia i Oslo. Fra og med den 1. juni 2013 er Canon Norge og Océ 
Norge juridisk ett selskap; Canon Norge AS. Merkenavnet Océ består 
under Canon Group og eksisterer fortsatt på en rekke produkter. 

Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon 
og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. 
Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, 
skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger 
og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

Canon er bidragsyter i storsatsningen 
Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama

I 25 år har han seilt på de syv hav, med utgangspunkt fra Kjuttaviga i Kristiansand. Nå storsatser Storm Films 

på tidenes dyreste, norske familiefilm, Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama. Filmen distribueres av Walt 

Disney, og er allerede solgt til 70 land. Canon har bidratt både i produksjonen og i promoteringen av filmen.

REPORTASJE PRODUKSJONSNYTT

Canon 5D Mark III

Canon har, i samarbeid med Dargan AS og I-Pack AS,  bidratt med print av ulike effekter.
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APTV satser i nytt studio på samme gateadresse som VG. Med seg tar journalistene, i følge reportasjesjef   

Øyvind Tveter, en seriøs dyptpløyende journalistikk, satsing på infotainment, produksjon av dokumentarstoff, 

serier og videre en satsing på live-sendinger.

Tekst & foto: Harald Bang Olsen

TRENDER WEB-TV

AftenpostenTV i Akersgata

APTV flytter og bygger opp to permanente 
tv-studioer i Akersgata 55: ett lite og ett stort. 
Begge blir utstyrt med fjernstyrte Panasonic 
AW-HE120-kameraer fra Video4, som står på 
Telemetrics heve/senke-stativer fra Studios. 
Lampene er av merket The light, og er levert, 
montert i grid og tilpasset av Elektrik. Stikk-
ord for APTV er at det skal være mest mulig 
fjernstyrt, stabilt og enkelt å produsere. Regi-
rommeter er utstyrt med to bildemixere, en 
Sony og en Broadcastpix Mica 500 i tillegg til 
Yamaha lydmixer.

Studiodesigner Anders Tomren har vært 
konsulent gjennom hele prosjektet.

Torbjørn Katborg Grønning, videojour-
nalist og produksjonsteknikker forteller 
Monitor at:  For tiden bruker vi Wirecast til 

den. Dukker det opp nye trender, nye klokker 
som skal fungere som telefon og smarttelefon 
osv. Da tar vi tak i disse nye trendene og pre-
senterer de som vårt forbrukerstoff, alt i følge 
reportasjesjef Tveter.

Jobber bevist med livesendinger
APTV ønsker å dekke alt av store nasjonale 
begivenheter gjennom pressekonferanser, 
være direkte tilstede ved store hendelses- 
nyheter, store arrangementer hvor det er  
mulig og sende live ønsker man å dekke. I til-
legg har APTV livesendinger fra eget studio 
opp mot viktige politiske begivenheter, i for-
bindelse med valg, store rettsaker eller andre 
store nyhetshendelser hvor man også kan 
sende ute fra egnede arenaer.

Egen satsing på innkjøpte serier
Jonas Brenna er ansatt i Aftenposten TV 
med spesielt ansvar for serier og samar-
beider med eksterne produksjonsselskaper.  
– Vi får hver dag henvendelser fra folk med 
gode ideer som de gjerne vil Pitche og 
selge inn til Aftenposten. Så blir jobben å 
velge de beste og følge opp produksjonen 
fra ide til ferdig produkt for sending, sier 
Brenna. Aftenposten TV samarbeider med 
BT, Stavanger Aftenblad, Fedrelandsven-
nen og Adressa med distribusjon av serier.  
– Vi etterspør serier og dokumentarer innfor 
våre kjerneområder. Gjerne saker og temaer 
vi jobber redaksjonelt med fra før, men som 
mangler video. Eller at en film eller serie kan 

presenterer trendene, men vi analyserer de, vi 
prøver å se hvorfor de kommer, hvorfor kom-
mer disse trendene og hva slags konsekvenser 
for det med seg. Poenget er å se det hele i et 
større perspektiv. Selvfølgelig jobber vi mot 
det å kunne se noe som er visuelt spennende, 
er det overraskende, er det noe som kan provo- 
sere litt. Det er jo også sånne ting vi ønsker 
å krydre Aftenposten TV med. Det skal ikke 
være bare seriøs tung journalistikk. Det skal 
også være plass til enkle lette reportasjer hvor 
man kan dra litt på smilebåndet.

Et økende samarbeid mellom journalister 
på nett og APTV
Aftenposten TV har ikke rekruttert journalist-
er internt men hentet alle medarbeiderne i 
APTV eksternt. Alle har med seg tv-bakgrunn 
fra andre medier.

Videojournalistene i APTV jobber mye  
alene med egne prosjekter. De jobber selv-
stendig med planlegging, Research, opptak og  
redigering. Andre ganger er det fellesprosjek-
ter hvor journalister i APTV samarbeider med 
andre journalister på huset som har spesial-
kunnskap om tema det jobbes med. Ingen av 
Aftenpostens egne journalister på nett eller 
print drar ut for å gjøre en jobb til APTV.  
Dette er et område som krever fagkompetan-
se, hvor man må kunne jobbe med video, både  
opptak og redigering, må ha kunnskaper 
om videojournalistikk for at dette skal bli 
bra. – Men vi har hatt store satsinger som for  
eksempel tema om klima som het Kloden vår 

hvor den skrivende journalisten fungerte som 
reporter og videojournalisten som fotograf. 
Etterpå setter man seg sammen og gjør ferdig 
stoffet i redigering. Dette er et samarbeidet 
som vokser fram og vi får mer og mer av sier 
Øyvind Tveter videre.

Viktig med kursing og skolering
– Det vi har gjort er å gi alle fotografene et 
videokamera. Dette betyr at stillfotografene 
bidrar mye mer nå enn hva de gjorde før. I 
sånne tilfeller fungerer fotografene som video-
journalist rett og slett. En stillfotograf drar 
som oftest ut med en skrivende journalist og 
da ønsker vi at man i fremtiden skal jobbe på 
denne måten for at flere skal produsere video-
materiale til APTV. Til nå har dette fungert 
veldig bra. Vi ønsker å ha en bevisstgjøring 
rundt hvilke saker fotografer drar på, slik at 
vi som er mer erfarne i APTV kan sette oss 
ned sammen med fotografen og tenke ut en 
plan og ha en slags videoregi på hva man skal 
komme tilbake med. Vi ønsker at fotograf-
ene skal ha en tydelig kommunikasjon med 
APTV. Her har vi har satset på skolering og 
kursing og bevisstgjøring rundt vår satsing på 
web-tv for å få en bedre ressursutnytting og 
mer stoff til APTV.

Prioriterer forbrukerstoff
Jobbingen med forbrukerstoff prioriteres 
utafra hva som er aktuelt og som passer inn 
dagsaktuelle planer for APTV. – Kommer det 
en ny I Phone så er det naturlig og ta for seg 

direktesendinger, men vi jobber med å finne 
en ny løsning i løpet av høsten/vinteren. Hva 
det ender med å bli, er ikke helt sikkert. Det 
samme gjelder for streamingen, vi bruker i dag 
Xstream, men går over til ny leverandør i løpet 
av 2014/2015. Hvis vi har direktesendinger 
fra felt, bruker vi LiveU-sekker, som opereres 
av VJ-ene i felt. Til redigering bruker vi Final-
CutX. – En litt stor endring er at vi legger om 
til formatet 1080 etter flyttingen. En etterspurt 
endring som kanskje mer er noe man snakker 
om og ikke merker så mye til, sier Grønning 
til Monitor.

APTV med ønske om å skille seg ut fra VG 
og Dagbladet
– Vi ønsker først og fremst å være gode på 
seriøs dyptpløyende journalistikk noe Aften-

posten er kjent for på print og nett og er en 
tradisjon som ønsker å ta med oss videre til 
APTV. Dette er noe vi bruker mye tid på. Det 
betyr dokumentarer, det betyr lengere fea-
ture saker, videoer hvor vi bruker mye tid på 
Research, vi bruker tid på planlegging, tid på 
redigering. Vi vil ikke lage noe hasteprodukt. 
Alt dette er ting vi gjør for å skille oss ut slik 
at vi ser annerledes ut enn VGTV og DBTV, 
sier reportasjesjef Øyvind Tveter til Monitor.

Tveter sier videre,  – Dette handler også om 
å rendyrke vår profil. Samtidig ønsker vi også 
å drive litt med det vi kaller infotainment. Det 
kan for eksempel være forbruker journalistikk, 
hvor man tar utgangspunkt i teknologi, sosiale 
medier og trender. Vi ønsker da å se og pre-
sentere de, ikke bare at vi går i dybden når vi 

Teknisk sjef og videojournalist Torbjørn Katborg Grønning tester overgangen til formatet 1080 
fra kamera til sending og ut på web.

Øyvind Tveter på plass i nytt kontor. – Godt å være på plass i nye lokaler. Vi har felles resep-
sjon og adresse med VG, men er separert fra hverandre i hver vår etasje. Selvsagt.
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være utgangpunktet for god journalistikk.  
– SWEATSHOP var et slikt tilfelle. Det har vært ensom suksess for 
oss med over 700.000 henvisninger. Serien handler om to jenter og en 
gutt som reiser til Kambodsja hvor de fra innsiden i en tekstilfabrikk 
opplever arbeidsforholdene til de som jobber der. Serien har vakt stor 
interesse utafor landegrensene og er nå blant annet oversatt til spansk 
for å kunne benyttes av spanske medier og nettsteder, sier Brenna til 
Monitor. 

I løpet av oktober kommer en ny spennende serie fra en søppelplass 
i Nairobi, produsert av Jonathan Dale Learn i Zen Dog Films & Nordic 
Art Associates. Serien heter «Madam Parado» og er en dokumentar-
serie i 9 deler om samfunnet rundt Dandora-søppelfyllingen i Nairobi. 
Fyllingen er kategorisert som verdens mest forrurensede område. Se-
rien er et portrett av menneskene som bor ved, jobber på og lever av 
avfallet fra Dandora.
– Vi har flere nye serier og nyheter som vil bli presentert utover høsten. 

Hva som kommer vil Brenna ikke røpe til Monitor, men det blir både 
egenproduserte serier og mye innkjøpt stoff.

Framtiden er mobil, også for APTV.
APTV ønsker som andre å ta større del av kaka i den digitale nettverden 
og er godt i gang med jobbing mot mobil. Det er også viktig å satse mer 
på studioproduksjoner innenfor Aftenposten rendyrkede profil. Dette 
er debatter, teknologiske trender, sosiale medier og presentere dette 
gjennom egenproduserte redigerte studiosendinger. Samtidig kommer 
det til å bli fokus på livesendinger. APTV vil satse ennå mer på serier, på 
dokumentarer og seriøst feature stoff. Dette er noe APTV har erfart av 
seerne og leserne vil ha. Der ønsker APTV og utvikle seg videre. I dag 
har APTV mest trafikk på desktop på PC. I framtiden vil man satse ennå 
mer på mobil. Det er her man ser for seg en sterkest økning og ønsker 
å utvikle appene til Aftenposten og bedre tilrettelegge for mobil. Dette 
vil det bli brukt ressurser på i framtiden. n

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

”Hjalmar Show” er Lars Hjalmarsons eget konsept, som han har gått svanger med i mange år. 
Han er glad for at lokal-TV gir han mulighet til å prøve det ut på publikum. 

APTV i gang i et ikke helt ferdig studio. Johnny Brenna, reporter og krimekspert intervjues i forbindelsen med APTV serien om TV-serier. Temaet for intervjuet er den store økningen av dop i TV-serier.Videojournalist Ragnhild Ås Harbo og teknisk sjef og videojournalist Torbjørn Katborg Grønning er godt fornøyd med både plass og miljø i nye lokaler.

Jonas Brenna som har ansvar for serier i AFTENPOSTEN TV.
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Focus Nordic Norway as, www.focusnordic.no, info@focusnordic.no

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

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

www.zeiss.com/cine/cp2 

// FLEXIBILITY
    MADE BY ZEISS

Monitor_03-14_ZeissCP2.indd   1 25.06.2014   13:03:34

Tekst & foto: Geir bergersen

REPORTASJE    IBC 2014

 I 2013 representerte leverandørsektoren for fjernsynsteknologi et marked som er på over 39 milliarder US dollar 

for hele verdensmarkedet.   IBC 2014 viste en livskraftig bransje, men med en kamp om markedsandelene og 

behov for teknologiutvikling for å øke fortjenesten.

Vidar Engen, Panasonic 
Norge med  Variacam 35.

IBC 2014 
- en messe verdt

Panasonic kamera.Varicam 35 kommer med mulighet for 4K opptak RAW til ekstern recorder.  

Det amerikanske konsulentselskapet Devoncroft publiserer ved IBC-
tider en rapport som oppsummerer trendene innen kringkastings- 
markedet. The Global Market Valuation Report viser at det lyser grønt 
for fortsatt vekst i teknologiutvikling, veksten i leverandørmarkedet var 
på 6,6 % i 2012 og har økt ytterligere i 2013. 

Skal man oppsummere IBC2014 så vil jeg peke på hvordan tekno-
logiintegrering forandrer bransjen. Det mest interessante trekket er at 
IP-teknologien står nær ved å være den viktigste driveren for at kring-
kastingsteknologi vokser sammen med annen IT-teknologi. Visuelt  
er det likevel utall med nye gadget innen hva som kan få kameraer til  
å fly, kjøre eller bevege seg som fanger oppmerksomhet.

Panasonic med Varicam
På IBC 2014 viste Vidar Engen fra Panasonic Norge tredje genera- 
sjonen VariCam som kommer i to nye varianter, den ene med super-
35mm, 4K VariCam kvalitet.  Kameraet kan ta opp i to ulike formater og 
kodeker, dette betyr at det er mulig å ta opp 4K master og HD samtidig 
og starte fargekorrigering på stedet. Dette vil i stor grad hjelpe produk-
sjonsselskaper for å effektivisere sine arbeidsprosesser. VariCam HS 
vil gi deg glatte slow motion effekter, ved å spille inn i 240fps HD, uten  
cache-minne. De nye kameravariantene VariCam 35 og VariCam HS 
er leveringsklare i høst.
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 Les mer på: www.aja.com/cion

4K-sensor med 12 stopp i et dynamisk intervall 
Ergonomisk og lett, bare 2,9 kg 
Open Connectivity 
PL Mount

Produksjon og etterarbeid i samme prosess

CION er det nye 4K/UHD- og 2K/HD-produksjonskameraet fra AJA.  
Slå sammen produksjon og etterarbeid ved å ta opp direkte til 
redigeringsklare Apple ProRes 4444 med opptil 4K 30 fps, ProRes 422  
med opptil 4K 60 fps, eller til AJA Raw med opptil 4K 120 fps.

08-14-14_HP_MonitorNorway_CION_September_NO.indd   1 8/14/14   8:08 AM

Sony Professional sin markedssjef Bill Drummond viste nye Sony FS7. Sony har utviklet en løsning for å gjøre F5  og F55 til et ENG-kamera.

Al Money og Bill Roberts er henholdsvis produktsjef for Video Professional produktene og direktør for Video i Adobe. 

Panasonic viste også AJ-PX800 som veier bare 2.8kg, som tar opp 
i både SD og HD, og kommer med et omfattende utvalg av kodeker, 
inkludert AVC-Intra og AVC-Long G (50/25 / 12Mbps) kodek. Man 
har også startet et samarbeid med LiveU og fremtidige utgaver av  
Panasonic  sine filmopptakere vil støtte en direkte forbindelse med 
LiveU Central, og et enhetlig styringssystem som gjør at kringkastere 
raskt kan skaffe seg både live og innspilt innhold fra hvor i verden det 
skulle være. 

Sony nyheter
Sony hadde flere nyheter med seg på IBC 2014. De viste på en storslått 
pressekonferanse det nye PXW-FS7 kamera, samt også nyheter innen 
XDCAM som PMW-X200 og PMW-X500.

PXW-FS7 er det første 4K XDCAM-kameraet med en Super35 
CMOS-sensor. Kameraet er i stand til å skyte i 4K Quad Full HD 
(QFHD) og med super slow-motion Full HD. Dette nyeste medlem 
av XDCAM familien er designet for dokumentar, musikkvideo, nett-
baserte innholdsproduksjon og informasjonsfilmere på jakt etter vakre 
bildekvalitet og høykvalitets innspillingsformater.  Kameraet kommer 
med en 11,6 millioner piksel Super35 ”Exmor” CMOS-sensor, dette 
er noe som gir kameraet en imponerende følsomhet, dybdeskarphet, 
et høyt signal-til-støy-forhold og fantastisk ytelse i lite lys. Kameraet 
har evnen til å ta opp QFHDi med 4: 2: 2 10-bits sampling opp til 600 
Mbit / s, med støtte for en rekke opptaksformater, inkludert XAVC 
Intra, Long GOP, MPEG HD422 og Apple ProRes 422.  Kameraet vil 
være tilgjengelig tidlig 2015.
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Vi kan tilby gunstig leiefinansiering ved kjøp av 
kamera. Du kan fordele konstnadene over flere år 
og begynne å bruke kameraet med en gang.*

*Forutsetter kredittgodkjenning fra leasingselskapet.

Vi tilbyr leiefinansiering på 
Canon C300

www.videoutstyr.no Videoutstyr Norge AS, Stanseveien 4, 0975 OsloTelefon: 22804000 Info@videoutstyr.no
LYNX-TESTOR-MONITOR-NORWAY-OL.ai   1   5/1/2014   7:18:11 PM

AJA Cion teamet jobber nå for fullt med å få AJA Cion ut til kundene. Her er noen av AJA Cion kameraene som er klar på lager. i California, USA.

AJA som kameraprodusenter
AJA sitt nye filmkamera CION ble vist fram med stolthet på  IBC2014.  
Kameraet fikk blant annet pris for beste nye teknologi av IBC2014.   
AJA jobber nå for fullt med å ha klare de første kameraene til salg.  De 
har en hel avdeling i California som kun jobber med produksjon av 
CION, og allerede flere kameraer klare.  På Monitor sine nettsider vil 
du kunne se linker til forskjellige testopptak som er gjort med CION.  
Bildekvalitet og lysgjengivelse ser strålende ut.  Spørsmålet er hvordan 
kamera er å jobbe med ut i felt.

Adobe tettere på brukerne
Adobe har nå innarbeidet sin Creative Cloud strategi dette gjør at de 

kan være tettere på brukerne og komme raskere og mer fleksibelt med 
oppdateringer. På videosiden er det særlig ytelsesforbedringer i Mer-
cury Engine som er viktig.  Dette gjør at avspilling av  maskinvareakse-
lerert videogjengivelse blir raskere, noe som både Photoshop CC og 
Premiere Pro CC kan dra nytte av. Det er også forbedringer i måten 
filene og medfølgende ressurser lagres og åpnes fra skyen.  Adobe sørger 
også for at det blir lettere for brukerne å utnytte video på kryss og tvers 
av deres forskjellige programvare.

Slutten på tv slik vi kjenner det
Tidligere i høst kjøpte Twitter opp selskapet Social TV selskapet 
Trendrr.  Trendrr ble stiftet fem år siden i New York i et forsøk på å 

Social TV.har vært buzzword i lang tid, vil neste  versjon av tv knytte sammen app og TV?
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LLB 2015
25. - 27. FEBRUAR

UTSTILLING
Lyd, Lys & Bildeforeningen 
arrangerer lukket fagmesse i 
Telenor Arena 25. -27. februar.

Følg nyheter om messen på: 
www.llb.no eller 
www.facebook.com/LLB.foreningen

Sekretariat: Advokat Erling T. Eggen, 
C.J. Hambros plass 5, 
0164 Oslo, e-post: post@llb.no
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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

IBC RAI 2014. var full av byggeaktivitet noe som påvirket hvor store flater som kunne 
brukes på OB-busser.  Logistikken utenfor messesenteret ble også noe mer komplisert 
enn tidligere.

Ooyala har posisjonert seg som en ledende kunnskapsbedrift innen utviklingstrendende for 
web-tv og interaktivt innhold på lesebrett og mobile terminaler.

Eli Abayan er sjef og grunnleegger for eTribez basert i Tel Aviv i Israel.  De har etablert seg 
som banebrytere inn Social TV for en rekke større TV-konsepter.

bruke real-time samtaledata, hovedsakelig fra Twitter, for å analysere 
verdien av engasjement rundt TV, og bruker disse dataene til å skape 
en mer overbevisende medieopplevelse rundt innholdet.  På IBC 2014 
var det et 20 talls selskaper som viste forskjellige løsninger for å dra folk 
interaktive deltakelse inn i TV-opplevelsen. 

Begrepet den andre skjermen blir presentert av markedsfolk, men 
det er likevel slående hvordan den store TV-skjermen er løsrevet fra all 
interaksjon. Et selskap som prøver å gjøre noe med dette er eTribez.
De lager digitale løsninger for TV-stasjoner og produksjonsselskaper 
med mål om å generere nye inntektsstrømmer, øke tilstedeværelsen  
i sosiale medier og styrke seer lojalitet. Siden etableringen i 2011,  
har eTribez tatt enorme framskritt mot å skape bransjens ledende Social 
Media Production Management-teknologi. Dette er en løsning som 
knytter sammen Online-aktiviteter med hva du ser på TV-skjermen.  
Deres teknologi brukes allerede hos selskaper som The X Factor 
USA, American Idol, Big Brother, Amerikas Got Talent, The Chase  
Storbritannia, Come Dine with Me, The Voice, The Amazing Race, 
Money Drop, Masterchef, og Wipeout, bare for å nevne noen.

Utviklingstrekk
Messehallene på RAI i Amsterdam var i full utbygging under IBC2014.  
Uteområdene for OB-busser var derfor litt mer vanskelig organisert 
enn tidligere. OB-markedet har også fått en økt konkurransevridning, 
et av de interessante trekkene er hvordan Ross Video har gått inn i  
det amerikanske markedet med sine egne OB-busser.  Bussene som 
kommer til en markant lavere pris, men med mye av samme funk- 
sjonaliteten, gjør at flerkamera livemarkedet i USA har vokst til nye 
bruksområder.   På IBC2014 presentert Ross-sjef openTruck løsning-
ene som i prinsippet er store varebiler, rigget med Ross sine miksere, 
servere og nettverksoppsett slik at alt er klart til sending.  I USA opp-
levde Ross at det var vanskelig å komme inn på OB-markedet, men 
gjennom å levere livesendinger med egne biler som en løsning, så har 
de maktet å åpne opp markedet.  

For mer informasjon om IBC 2014 se www.monitormagasin.no og 
www.facebook.no/monitornorge
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The sound 
of success
En helt ny serie med hodetelefoner 
bygget for at du skal kunne høre 
musikken før du gir din musikk til 
andre. Vi har latt noen av verdens 
største DJ’s og musikkprodusenter 
få bestemme og kombinert det med 
høyeste Sennheiser kvalitet. Nå kan 
du være sikker på at du hører hva du 
driver med.

Kan kjøpes hos:

HD8 DJ HD7 DJ HD6 MIX

Det Canadiske selskapet Ross har lansert konseptet Open Truck i USA,  på IBC2014 viste de løsningen for første gang.

Slik ser det ut i Ross  Open Truck inne i OB-bilen.  Løsningen er fullpakket med Ross teknologi. David Ross er sjef for Ross Video Ltd, et selskap faren hans grunnla i 1974.
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Tidligere i høst holdt stuntskolen ISA to dagers audition i Moss for opptak av elever. Hensikten med  

kurset var å gi en innføring i stuntyrket, forberede elevene på hva som kan møte dem i en eventuell filmjobb,  

pluss gi en kvalifisering til plass på skolen fra høsten av. Skolen er privatdrevet og hver elev må betale  

kr 50.000,- for å få plass. I år klarte hele 16 elever opptaksprøvene på audition og blir med videre på skolen.

Tekst & foto: Harald Bang Olsen

REPORTASJE  KAMERA

Utdannelse av stunt- 
menn og kvinner i Moss

A kademiet har jobbet med å ta 
inn elever hele august også andre 
steder i Norge og den store etter-
spørselen gjorde at skolen tok inn 

elever til tre ekstra audition i samme periode. 
Skolestart er 1. september. Årets kurs på sko-
len varer i seks måneder og elevene får trene 
med et internasjonalt team av erfarne og proffe 
stuntmenn og det gis en grundig innføring i 

bransjen, sier gründer og initiativtager, en av 
Norges meste erfarne og profilerte stuntmenn, 
John Smith Kabashi som også er akademiets 
daglige leder. 

I det som på fagspråket heter Stage & 
Screen Fights lærer studentene de ulike 
teknikkene som brukes både på scenen som 
liveopptredener så vel som i Film og TV 
produksjoner. Ved siden av den tekniske delen 

vil også studentene lære mye om skuespill, 
koreografi og reaksjonene som er involvert i 
kamper. Å kunne utføre spesifikke stunt for 
en scene krever mer enn god fysikk. Du må 
ha øye for skuespill og en evne til å kunne 
gjenskape kroppsspråket til den personen 
du gjør stuntet for. Elevene lærer derfor også 
både fysisk teater, talestyring opplæring samt 
rollespill fra profesjonell filmkunst.

I tillegg til rappellering i tau, bil og motorsykkel stunts, slossscener 
og kampteknikker, styrketrening og hestestunts, muligheter til å delta i 
film- eller videoproduksjon, så omfatter kurset også håndtering av våpen. 
Elevene bruker originale (blokkerte) våpen og som Glock pistoler, M4 
rifler og halvautomatiske skytevåpen. Foruten å lære korrekt håndtering 
av våpnene vil man også lære taktikk som brukes av både politi og 
militære, samt SWAT-team over hele verden. Elevene utstyres med fullt 
SWAT-sett. Alt fulgt opp av instruktører med våpen trening som fag.

Profesjonelt opplegg
Såkalte brann stunts er en av de farligste stuntene undervist på stuntskolen. 
Her, som i alle andre profesjonelle stuntarbeid, er god forberedelse, 
riktig utstyr og planlegging viktig og nødvendig. Studentene skal lære 
prinsippene for hvordan man skal utføre sikker brannstunts. Sikkerhet er 
selvsagt nøkkelen til suksess og vi har gode instruktører og profesjonelle 
folk til å ivareta sikkerheten for elevene, sier Kabashi.

Stuntyrket er et risikofylt yrke, og krever skolering og intens trening. 
Kabashi har derfor plukket ut et internasjonalt team, av profesjonelle 
stuntutøvere og instruktører, som skal veilede studentene gjennom 
stunttrening. 

Disse innleide instruktørene kan smykke seg med erfaring fra kjente 
filmtitler som Gladiator, Dødelig Våpen, Mission Impossible, Fantastic 
4, The Fast & Furious 7 og Pirates of the Caribbean: The Curse of the 
Black Pearl, forteller Kabashi. 

Et yrke som stuntmann er krevende, men det er perfekt for ildsjeler 
med lidenskap for film, trening og action. Dette er en nisjebransje og 
perfekt for den som liker adrenalin, fart og spenning. 

Elevene som deltok på audotion 
2. og 3. august i år.

John Smith Kabashi, daglig leder og stuntmann.
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Akademiet vil i framtiden satse mer på filmproduksjon og venter på 
svar for en omfattende koordinator jobb for en spillefilm hvor skolen 
også ønsker å stå som co produsent. Senere i høst har akademiet fått 
oppdrag i å delta i en kortfilm for et svensk filmselskap i en scene som 
skal spilles inn i Moss i det nedlagte fabrikklokalet. I scenen brukes 
helikopter med to SWAT-team som rappileres ut av helikopteret og 
tar seg inn i det som skal se ut som et fengsel. Selskapet heter Ond 
film og holder til i Halmstad i Sverige. Det har tatt flere år å komme 
i gang med skolen og daglig leder John Smith Kabashi som håper på 
å gå i økonomisk pluss for privatskolen om et til to år.

Våpeninstruktør Huw William Raynold leder Adeline Sommer Edvardsen, Åse Marthe Heibø Johansen og Kim Andersen i formasjon inn i en teknt bygning.

Alle må klare testen.
For å bli tatt opp på akademiet testes elevene gjennom en omfattende 
opptaksprøve. Deltagerne prøves ut i mot, du må kanskje for første 
gang tørre å kaste deg ut fra et tårn på over fire meter, gjerne med 
en piruett. Styrke, spenst, mykhet og utholdenhet er andre fysiske 
tester kandidatene utsettes for. 

Etter de fysiske opptakskravene er godkjent, kan man velge å 
ha en presentasjon av sine egne spesialiteter. Deretter er det klart  
for intervju.

– Bygget vi holder til på den gamle cellulosefabrikken i Moss er 
meget godt egnet, det samme er den sentrale lokasjonen. Stedet er 
unikt og her har vi alt vi trenger enten det nå er med skolen eller til 
andre film, tv eller video produksjoner, sier Kabashi.

Instruktørene, mentorene og gjestelærere er mestere i sitt fag - 
deriblant Pedro Salgado, verdensmester i Speed Parkour 2011, den 
anerkjente stuntmannen til Arnold Schwarzenegger, Sven- Ole 
Thorsen, og kinesiske Kai Hou, som blant annet jobber ved Cirque 
du Soleil, The Ellen Show, og som har rekord fra Guinness Record 
innenfor grenene sine. 

Utdannelsen er unik i sitt slag ikke bare i Norge, det finnes ikke 
maken i hele verden. En utdannelse fra akademiet i Moss kan by på 
jobbmuligheter innen film, tv og teater, i tillegg til andre deler av 
underholdningsbransjen, også̊ internasjonalt. Studentene blir etter 

kurset invitert til å delta i en studie tur til Hollywood for to uker etter 
utdanning. Hollywood turen vil koste ca. 20 000 kroner og dekkes ikke 
av skolen. I LA vil man få delta på Taurus Stunt Awards som er bransjens 
største årlige begivenhet, få trene med andre stuntfolk, møte kjendiser, 
produsenter og studioer.

Drømmen er å få jobbe i Hollywood
– Det er fantastisk moro å få satt i gang denne skolen i Norge, Det er en 
voksende interesse og etterspørsel etter profesjonelle stuntutøvere, både i 
Norge og internasjonalt. Yrket er krevende, men perfekt for ildsjeler med 
lidenskap for film, trening og action, sier Kabashi.

Her i Norge er det ikke så stort marked som utlandet per nå. Men for 
mange av studentene er den store drømmen selvsagt å få lov til å jobbe 
i Hollywood eller på forskjellige stuntshow rundt om i verden, forteller 
gründeren og Norges mest profilerte stuntmann.

– Vårt første kull, Anders Solberg, Kent Roger Skaget og Simen 
Lindhagen, har allerede blitt booket til flere stuntoppdrag utover 
sommeren, høsten og vinteren, sier en stolt Kabashi. 

John har jobbet i 5 år som stuntmann og har oppdrag innenfor film 
og tv som skuespiller, som actionregissør, stuntmann, stuntkoordinator, 
personlig trener og instuktør. Dette er alt fra tv-serier, musikkvideoer, 
filmer, reklamefilmer, intro/ teasere til tv-serier både på NRK og TV2 
og andre nordiske produksjonsselskap.

Sebastian Baz Woxell testes i fall.

THE INTERNATIONAL STUNT ACADEMY AS (ISA) 
• Privatskole som holder til i Moss sentrum, ved Verket i de 

nedlagte fabrikkene til gamle M Peterson Cellulosefabrikk.
• Startet opp høsten 2013. Man må være 16 år for å søke. 
• Elevene får undervisning i stuntbransjen, skuespiller- 

undervisning, filmproduksjon og entreprenørskap. 
• Skolen reiser på en ukes studietur til Hollywood etter  

skolehalvåret. Her får elevene treffe kjente skuespillere  
og stuntmenn, se hvordan bransjen jobber og besøke  
de store filmstudioene. 

• Skolen er behjelpelig med formidling av oppdrag etter  
endt utdannelse. 

• I tillegg til den 6 mnd. utdannelsen tilbyr ISA profesjonelle 
tjenester for film- og tv produsenter, bedrifter samt til  
event byrå. ISA tilbyr også flere typer trenings- og  
undervisningsprogram innenfor stuntmannsyrket.  
Skolen tilbyr bofelleskap. 

• Det er John Smith Kabashi som står bak prosjektet, som nå 
har blitt utviklet over to år. 
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Monitor har gått grundig til verks og testet ut et av de bedre og tyngre filmkameraer - helt til toppen av kamera-

rikets krone. Tyske Arri har en lang tradisjon av fiksjonsfilm og blytunge produksjoner bak seg, og med nye Alexa 

XT setter man en standard for hva et filmkamera av absolutt høyeste klasse skal klare. Men holder det mål?  

Konkurransen er beinhard, og mange konkurrenter har fordelene med lavere vekt og pris. Les hvordan Arri Alexa 

XT står seg i kampen mot andre kameraer, nye sammenhenger og testpanelets kompromissløse øyne.

Text & foto: Jonatan Kruse

TEST FILMKAMERA

Arri Alexa XT 

Kongen av kamerariket

Arri – akronymet for Arnold & Richter Cine 
Technik – ble etablert i München i 1917. Ved 
siden av Panavision har det vært det ene av 
filmverdenens to bein, og hjemmesiden er 
nok den eneste i bransjen som ikke skryter 
av rekken av produksjoner de har medvirket 
i. Listen ville blitt altfor lang – de medvirker 
i alt. Arri er for filmen det hjulet er for bilen. 
Med nye Alexa XT vil man fortsette på opp-
tråkkede stier.

Men hvor befinner vi oss på tidslinjen? Året 
er 1992 og Arriflex 353 B ser dagens lys. Det 
er en oppdatering av den umåtelig populære 
Arriflex 535 med blant annet høyere hastighet 
for filmen som salgsargument. Oppløsning 

Grensesnitt vendt mot B-foto. Et 
bra, tydelig grensesnitt som fører 
tankene til gammeldags film.

på modellen med et høyresidig grensesnitt for 
B-foto, lett utbyttbare batterier for assistent  
og oversiktlig kontroll med både HDSDI-
monitor og LED-EVF for fotograf.

PL-filtrene er lett å bytte mellom tagning-
ene, festet suger seg til PL-fatningen som om 
det var hydraulisk og tidskoden er tydelig 
lesbar for scripten. Kamerakroppen er gjen-
nomboret med festepunkter som gir stabili-
tet og pålitelighet ved bruk, så det er mulig å 
bygge ut riggen i det uendelige. Å sammen-
ligne håndteringen med DSLR er som å sette 
en Mercedes i krasjtest mot en olabil. Hvis noe 
går galt under opptaket, er det ikke kameraet. 
Til tross for tyngde og harde materialer blir 
kameraet ikke uhåndterlig, tvertimot hop-
per det lett imellom alle fotografens tenkelige  
ønskemål. De tyske ingeniørene har planlagt, 
og faktisk lyktes med, å ligge steget foran i 
nesten hver tenkelige sammenheng. Fester, 
knapper og kontroller er der man vil ha dem, 
om så tanken skulle slå deg om å filme opp 
ned, baklengs mellom beina ovenifra, i spagat.

alvor å konkurrere med svinedyre filmvari-
anter, overalt ble det bygget skulderstativ og 
gripearmer, men framfor alt ble de massepro-
duserte, men høykvalitative,z linseseriene fra 
Nikon og Canon tilgjengelige også for filmere. 

Panservogn på 6,6 kilo
I dag ser en vanlig, dødelig TV-seer ikke nød-
vendigvis kvalitetsforskjell mellom et kamera 
på 8 500, 85 000 eller 850 000 kroner. Med 
det åpner vi døren til Alexatesten. Hvordan 
står et superprodukt fra Arri seg i dag? Når vi 
åpner pakken er den første tanken kort og godt 
panservogn. Kameraet skal holde ikke bare for 
biljakter, krigsscener, undervannstagninger og 
naturfilmer i iskulde – men også tåle å leies 
ut dag ut og dag inn, uten daglig service og 
ettersyn. Alexaen overlever en atombombe. 
Sensoren er Arris egen CMOS 4:3-sensor 
på 2880 x 2160 piksler, ISO-spranget er fra 
160-3200 ASA med ISO 800 som standard.  
Dynamikken måler 14 stopp fra mørkeste 
mørkt til lyseste lyst, makshastigheten har 
økt fra 60 fps til 120 fps. Teknikken bygger på 
dobbel avlesning av hver piksel, der høynivå-
arkitektur og lavnivåarkitektur for overstyrte 
eller undereksponerte signaler løper parallellt.

Kamerahuset er designet for luftkjøling 
men viftestøyen er fraværende, for XT-en har 
ny kjølevifte med samme mål som på Alexa 
Classic. Linsen har PL-feste og all metadata fra 
åpningen brukes av operativsystemet takket 
være en ny LDS-teknikk som lar fotografen 
spore åpning og eksponeringsinformasjon 
i postproduksjonen. Med XT-modellen fin-
nes en filterholder som allerede er montert i 
PL-festet – muligens en effekt av mer og mer 
følsomme sensorer som krever smidig hånd-
tering av ND-filter.

Grensesnittet er letthåndterlig og umid-
delbart, takket være tydelige, bakgrunns-
belyste knapper og et LCD-panel. Strømtil-
førsel skjer enten elektrisk eller via standard 
V-lockbatteri, kameraet går på 12 eller 24 
volt og vekten på huset er 6,6 kilo. Ut- og 
innganger er hva man kan forvente med 3G 
– SDI ut for HD 1920x1080 4:2:2, 4:4:4 
eller ARRIRAM  signal, BNC for monitor, 
XLR-kontakt for lyd, 3,5 mm lydutgang samt 
kontakt for kameratillbehør som EVF, synk 
og tidskode. 

Flere lagringsformater
Intern lagring skjer på valgfritt 512GB Capture 
Drive SSd-minne fra Codex eller SxS-64GB-
kort eller de nye SanDisk-CFast-2.0-120GB-
kort med Codexadapter. Andre arbeidsfor-
mater er valgfritt Apple ProRes 4:4:4:4 (og 

nedover) eller motsvarende DNxHD. Raw  
betyr Arris egne Arriraw med en databruk på 
opp til 420 megabyte per sekund hvis man 
kjører slowmotion eller 168 megabyte per  
sekund ved normalfilm. Omregnet til CD-
plate altså knappe to sekunder per plate.

Ikke noe enmannskamera
Arri Alexa XT er laget for teamarbeid og 
store innspillinger snarere enn enmannsjob-
ber og dokumentarer. Som hjerte i en effektiv, 
innøvd og kompetent workflow blir det etter 
få innspillingsdager tydelig hvorfor fagfolk 
gjerne legger ekstrapenger i dette alterna-
tivet. Kameraet og tilbehøret er gjennom- 
stabile, følgefokusen holder millimeterpresi-
sjon og maskinen leverer bilder av høy klasse på  
Codexkortet som forresten er laget av slag-
sikkert metall med kjøleflenser. Har man 
investert i Vault-tilbehøret fra Codex skjer  
dataoverføring og sikkerhetskopiering med 
det ene kortet parallelt som det andre arbei-
der i kameraet. Teamtankegangen er tydelig 

snakker man ikke om i filmsammenheng, men 
normalen er 35 millimeter film av en kvalitet 
som den moderne digitalverdenen ennå ikke 
helt har nådd opp til. Prislappen for grunnpak-
ken lå på en million eller to, i pakken lå 7.7 kilo 
analogt kamera som umiddelbart skrek etter 
tilbehør som filmmagasin, søker, følgefokus 
og og kompendium. En innebygd, lavoppløst 
videoskjerm ga mulighet til å følge opptakene  
på ekstern monitor, råfilmene ble levert på 
ruller og linsefatningen het kort og godt PL. 
Det var nittitallet. Arri var konger. Og alt skulle 
komme til å forandre seg!

Drøyt tjue år senere har filmverdenen ikke 
bare stupt kråke, men rullet så langt fra veien 

at få lenger kan orientere seg. Sonys kassett-
baserte 24P-system erobret Star Wars og med 
det var digitalteknikken introdusert i fortel-
lerverdenens finstue. Produsenten RED slo 
til som fra ingensteds, og et eller annet sted 
på den veien gikk hele videoverdenen fra PAL 
eller NTSC til biokompatible HD. Levende, 
digitalt bilde av høy kvalitet begynte å dukke 
opp både her og der og over natten var de ana-
loge filmdagene plutselig talte. Videofotogra-
fer gikk fra kassett til minnekort, telefonenes 
kameraer begynte å levere TV-kvalitet og et 
eller annet sted i Japan langet Canon ut mot 
bransjen med både høyre og venstre samtidig, 
med sin 5D. Stillbildekameraer begynte for 

Det synes ikke at PL-festet er laget 
av metaller som motstår varmeesk-
pansjon i mikrometerskala. Men det 
merkes. Og det koster. 

Slagsikkerhet, tydelighet, enkelhet. 
Som den bakgrunnsbelyste REC-
knappen indikerer. 
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Elektronenes autobahn
Kritikk kommer, men Arris storhet merkes 
ikke før man plukker fra hverandre kompo-
nentene og tar fram måleinstrumentene. Bil-
det ser ekstremt bra ut med analoglignende 
fargedynamikk og hudtoner i moteklasse  
– men dét klarer også mye billigere kameraer. 
Spør man ingeniørene selv henviser de til 
komponenter av høy klasse og kompromiss-
løs, velutviklet arkitektur. Det betyr at elek-
troner og spenninger ferdes langs tyskbygde 
autobahn snarere enn grusveier og at man 
derfor slipper støy og forstyrrelser.

Kameraet arbeider internt med 16 bits 
båndbredde. Metallblandingen til PL-festet 
er en tysk hemmelighet, men tåler den natur-
lige dynamikken av ekspansjon og kontraks-
jon man kan forvente seg fra metallmateriale, 
samtidig som den støtter tyngden fra objektiv-
et. Utbyttbare UV- og IR-filter foran sensoren, 
men bak linsen, lar fotografen kontrollere  
det usynlige lyset som skaper unaturligheter 
i  fargene.

Den XT-unike lagringsløsningen med lese- 
og skriveenhet signert Codex leverer marke-
dets  raskeste løsning, med datavolumer opp 
til 751 GB per time eller 18 minutter ferdig 
film på en Codex-SSD. Kort sagt leverer Arri 
Alexa XT bedre data enn Monitors testpanel 
har ressurser til å kontrollere – i stedet blir 
Alexaen et referanseobjekt og best i klassen. 

Hopper ikke i stolen
Så når kommer kritikken? Når det kommer til 

mer Arrin, eller kameraer som Arri, til å eksistere. Det beste er best og  
skal koste deretter. 

Monitor takker Arri, Camera Nordic, Codex Digital  og Ljud och  

visning av standardbilder på en stor, høykvali-
tativ TV har XT-en ikke noe, eller nesten ikke 
noe, synlig forsprang på  verken konkurrentene 
i prisklassen eller de langt, langt under. Noen få 
av oss kunne muligens ta opp diskusjonen i sam-
menligning med kameraer i 150-200 tkr-klassen, 
men det er først når vi kommer ned til DSLR og 
lavbudsjettkameraer at forskjellen i bildekvalitet 
blir konkret synlig.

Postproduksjon gjenstår – men heller 
ikke her stikker XT-en seg nevneverdig ut.  
Råfilene er ypperlige og flotte å jobbe med  
for en erfaren postprodusent, og arbeidsfly-
ten med Codexkort via Vaulten føles så trygt 
og raskt som bare det! Men når det kommer 
til bildekvalitet kan man fortsatt sammen-
ligne med billigere systemer, og når vi gjør 
greenscreen-testen begynner postprodusen-
ten å lengte til C500-ens 4K-oppløste råfiler.  
Under innspilling dominerer kameraet og 
lever alltid opp til sitt rykte, men hvordan vi 
enn vrir og vrenger på det i postproduksjonen, 
lykkes vi ikke å hoppe i stolen. Tysk presisjon 
og eksellent måledata til tross, hvert kamera 
viser  isedet opp sine egenskaper, og her blir 
det for millionkameraet å sitte stille ved siden 
av konkurrenter for halve og en fjerdedel av 
prisen. Muligens, kanskje trolig, ville opp- 
levelsen vært annerledes med med en 4K- 
chip fra Arri, men selskapet motiverer sitt  
valg av 2.8K 4:3 chip med at pikslenes indivi-
duelle kvalitet er enestående. Det er noe vi er 
enige i, å jobbe med Arriraw er å kunne stole på 
hver enkelt piksel, men totalopplevelsen kan 

likevel sammenlignes med konkurrentene.
Stiller vi istedet opp en filmmessig pris- 

logikk der de enkelte tagningene ofte koster 
millionbeløp og man ikke regner så nøye på 
antall nuller på hovedkameraet, bare det er 
stabilt – får Arri Alexa XT sin eksistensberet-
tigelse. Man filmer heller Tom Cruise med 
panser enn plast, og driver man med utleie-
virksomhet, foretrekker man maskiner som 
lønner seg. I en bransje der det er svinedyrt å 
ta sjanser, stoler man på det som funker og det 
som funker er alltid verdt prisen.

Sammendrag
Totalinntrykket gir Arri Alexa best i test  
– noe lignende har aldri passert Monitors  
testlab. Det er et filmkamera for filmarbeid-
ere i filmsammenheng, men også med en 
prislapp som sier dyr film. Kameraet er ikke 
direkte vanskelig, men med PL-åpninger og 
interne UR/IR-filter skal det skikkelige team 
til for å håndere det, snarere enn entusiastiske 
frilansere, fordi det faktisk kan føre til et be-
tydelig dårligere resultat enn om man valgte 
et billigere kamera. Kameraet er på den ene  
siden kongen på haugen med usammenlingnbar  
rutine under innspilling og pålitelighet i klasse 
med skattemyndighetene. På den annen side 
ligger konkurrentene helt oppunder når det 
gjelder bildekvalitet og rådata. Det påståtte  
forspranget her kan Monitors testpanel helt 
enkelt ikke være enig i. Så lenge milliarder av 
mennesker med jevne mellomrom betaler 
en hundrelapp for en filmopplevelse, kom-

Merkede Codexkassetter. SSD-disker 
med superhøy ocerføringshastighet, 
hver på 512 GB. 

Kameraet har både LED-EVF og 
monitor for A- og B-foto. Begge 
holder absolutt høyeste kvalitet. 

Bildmedia for en av de mer avanserte testene i bladet så langt. Det  
største minuset er savnet av 4K – det blir neste sjanse til å skrive om et elsket  
og sterkt etterlengtet kamera! n

Vaulten er et separat produkt fra Codex Digital for håndtering av filmmateriale i studio eller 
ute i felt. Minner om XTs nye filbaserte workflow med Arrirawformat, ProRes og DNxHD på 
SSD Capture Drives eller ProRes og DNxHD på SxSPro eller CFast 2.0 kort.

www.phabrix.com Telefon 482 81 000
info@mediateket.no
www.mediateket.no
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"Lyden er halve filmen" - det vet vi. Men hva slags mikrofoner og teknikker bruker en film lydtekniker for å 

lykkes? Her, i den fjerde delen av vår serie om mikrofoner, tar vi opp tråden om filmlyd. Oscar Lovnér som er 

en erfaren lydtekniker med mange filmer i ryggsekken, skal fortelle oss mer om dette.

Text & foto: Oscar Lovnér

ARTIKELSERIE   MIKROFONER

dre jo mer målrettet den er. Ta du bort mer 
av de reflekterte diffuse lydene fra sidene, vil 
lydene oppleves som de er nærmere. Hvis du 
har mikrofonen på en bom ovenfra mens ob-
jektet er på en grusvei, vil trinnene oppleves 
nesten like nært som vokalen. I en slik posis-
jon kan det være bedre å ta lyden nedenfra, 
slik at trinnene høres fra siden som har et mye 
lavere opptak, ikke glem at en hypernyre har 
en relativt stor baklob som kan fange støy fra 
andre retninger. 

En annen ting er at retningsmikrofoner kan 
ha et problem med er hvordan de høres ut når 
lydenkilden havner off-axix, det vil si ikke rett 
foran mikrofonen. Lyden kan ofte endres eller 
bli sterkt farget og ikke bare bli svakere, noe 
som ville være mest ønskelig. Selv her, går ut-
viklingen fremover og nyeremikrofonene har 
mykere overgang med mindre tone forskjell. 

Stativ, bassfilter og vindskjerm 
En av de viktigste tingene når du velger utstyr, 
er opphengingen av mikrofonen og det finnes 
en mengde ulike aktører. Man bør unngå de 
som er helt stumme og gå for de med elastisk 
konstruksjon. Sjekk at den er laget for mik-
rofonens vekt slik at den ikke svikter hvis du 
trenger å flytte den raskt.

Å bruke et bassfilter på mikrofonen er alltid 
bra, da bassen tar mye plass og kan overbelaste 
forsterkeren i mikrofonen, og føre til forvreng-
ning selv om du kutter bassen i mixer eller ka-
meraet. Den menneskelige tale inneholder lite 
informasjon under 100 Hz så å kutte alt under 
dette kan være en god idé. 

Neste steg er selvfølgelig å ha en god vind-
skjerm som hindrer vinden i å komme til mik-
rofonen. Du bør aldri bruke en mikrofon uten 
noen form for ly, det krever bare et lite vind-

kast for å ødelegge et opptak. Så sørg alltid for 
å ha ett filter på mikrofonen, sannsynligheten 
for at du må endre plassering under opptak er 
ganske stor. Det finnes forskjellig typer filter, 
det vanligste er i skumgummi - noen ganger 
med pels utenpå. Den mest effektive er de 
såkalte Zeppeliner- filtrene som i tillegg til 
pelsen på utsiden, har et lag med luft mellom 
skallet og mikrofonen som beskytter ytter-
ligere. Det er viktig å huske på å sørge for at 
mikrofonen er riktig montert på innsiden av 
dekselet, slik at det ikke tar i noen av endene, 
og at kabelen ikke er strukket eller tar i dekse-
let uten at mikrofonen henger helt fritt. 

Bomteknikk 
Etter å ha montert mikrofonen i et bra stativ,  er 
det på tide å sette den på rett sted, og det gjøres 
best ved hjelp av en god bom. De er tilgjenge-
lige i forskjellige utførelser og materialer, men 
det kan være lurt å legge til noen kroner for å 
kjøpe en i karbonfiber. Den er lettere sammen-
lignet med aluminium, og gjør det enklere å 
holde den i ro i lengre tid. Akkurat som andre 
forstyrrelser, er det bra hvis den personen som 
holder bommen ikke begynner å riste under 
opptak før objektet er ferdig med å snakke, el-
ler at bommen sakte kommer inn i øvre del av 
bildet på slutten av opptaket. Om man vil ha 
kabelen løs på utsiden eller kveilet på innsiden 
er en smakssak. Med intern kabel så kan det 
slamre hvis man beveger bommen raskt, og 
hvis du har den på utsiden så må du passe på å 
holde den spent og plukke opp kablene som 
henger løst. 

Med en mikrofon på bom er det vanlig å gå 
utifra en stilling hvor man står rett ovenfor den 
personen som snakker, rettet litt skrått forfra / 
ovenfra mot munnen, eller rett fremfor. 

Mikrofoner – del 4

Filmlydens mikrofoner

Det å ta opp lyd til bilde, skiller seg på flere 
måter fra innspilling av musikk eller andre 
rene lydopptak. Det meste man gjør blir på 
en måte et kompromiss, men det kan også føre 
til noe som vil være en større opplevelse enn 
det bilde og lyd kan kommunisere hver for seg. 
De ulike delene vil sammen skape en illusjon 
slik seerne tror hva det ser og hører, enten det 
er drama, dokumentar eller reality. 

Et godt lydbilde kan skape og forsterke følel-
ser, sette en stemning og i tillegg skjule eventu-
elle problemer i bildene. Det kan være bilder 
som ikke helt henger sammen, men med hjelp 
av lyd skjuler og "lurer" seerens hjerne. Våre 
hjerner er gode på å sortere bort det som ikke 
er sant, eller, som den ser det, ting vi har opp-
fatter feil, og som den automatisk "retter" opp. 

Eliminere støy 
Det første jeg gjør når jeg kommer til et nytt 
sted er å lytte og finne eventuelle kilder som 
kan skape vanskeligheter, det kan være fans, 
kjøleskap, eller mer subtile ting som naboer 
som støvsuger eller spiller musikk. Ikke glem å 
sette på kjøleskap og frysere igjen eller snakke 
om når folk kan begynne å bringe liv tilbake, 
så er sjansene for at de ønsker å hjelpe neste 
gang større. 

Andre ting som kan forårsake problemer er 
selvfølgelig akustikk, du må muligens legge ut 
matter og henge opp stoffer eller tepper for å 
fjerne uønsket romklang. Fordelen med mat-
ter er at de også fjerner skritt fra skuespillerne, 
og også fra andre medlemmer av teamet. Vide-
re, kan det være man må skru av eller dekke til 
klokker som tikker, eller elementer som suser 
eller datamaskiner som surrer.  En mikrofon 
fungerer ikke på samme måte som en men-
neskelig hjerne som kan skille ut lyden som 
er irrelevant i situasjonen, alt høres! 

Hyper og supernyrer 
Mikrofonene som oftest blir brukt til filming, 
er  super- eller hypernyrer som man bruker 
på bommen eller på kameraet, samt omni-
mikrofoner plasseres på egnede steder eller 
gjemmes på skuespillerne i form av en mygg. 
Som omtalt tidligere i denne serien, er det 
forskjellige typer retningsmikrofoner, de så-
kalte shotgun mikrofonene brukes trolig mest 
innen film og fjernsyn. De er gode til å kan-
sellere støy som kommer fra sidene ved hjelp 
av ett interferensrør. De fungerer slik at lyden 
som kommer forfra treffer kapselen samtidig, 
mens lyden som kommer fra sidene vil ha en 
annen bølgelende før de treffer membranen, 
og dermed oppstår opphør av ulike frekvenser. 
Jo høyere frekvens jo kortere bølgelengde, så 
det er først og fremst det at de jevnes ut på 
denne måten som gjør at disse mikrofonene 
er mer riktige jo høyere opp i frekvensområ-
det du kommer. Ettersom de arbeider med å 
dempe lyder fra sidene, kan de også få pro-
blemer hvis de får inn et altfor diffust lydfelt, 
eksempelvis i et baderom eller andre rom med 
mye klang. Der kan en slik mikrofon oppfat-
tes som mer utydelige og diffuse enn en vanlig 
nyre selv om den er mer målrettet. 

Jo mer retningsbestemt mikrofon er, jo mer 
komprimerer den lyden i dybden. Man kan 
sammenligne det med et kamera; med en 
telelinse er størrelseforskjellen mellom noe 
som er i nærheten og noe som er lenger borte 
mindre enn hvis du har en vidvinkellinse. På 
samme måte blir forskjellen mellom ting som 
er lenger unna og nærmere mikrofonen min-

Forskjellen mellom lyd og bilde, er at når 
hjernen ser noe i bildet, forstår den hva som 
gikk galt og sorterer det bort, som et slips som 
endrer farge under opptak eller ett glass med 
ulik mengde veske i de ulike klippene. Men 
hvis lyden er feil, er det ingenting konkret å 
korrigere, men vi vil ikke tro på det vi ser og 
illusjonen faller. Lyden jobber direkte mot vår 
underbevissthet. Prøv å se en skrekkfilm eller 
actionfilm uten lyd og spenningen vil forsvin-
ne, og i stedet for å holde oss for øynene når 
det blir for ekkelt, skaper vår fantasi enda mer 
skremmende bilder. Men det betyr også at det 
er flere ting som kan ødelegge illusjonen og få 
magien til å forsvinne. En mobiltelefon i ett se-
kelskifte drama eller et fly i en dramatisering av 
en hendelse i  på trettitallet, er selvfølgelig fe-

ilplassert lyd, men også mindre tydelige lyder 
kan sabotere stemningen som er bygget opp. 

Prioritere riktig
Når du jobber med filmlyd, er det nesten slik at 
det du ikke spiller inn er viktigere enn det du 
spiller inn. Kunsten er å isolere det som er vik-
tig for og skape et lydbilde under etterarbeidet 
som forsterker og bidrar til å fortelle historien. 

Det viktigste er selvfølgelig stemmene, at vi 
hører og forstår hva skuespillerne sier. Andre 
ting som er unike eller bare skjer akkurat der 
og da er også viktig, mens de fleste lydene kan 
fanges opp og legges til i etterkant. Så du bør 
alltid prioritere å få et rent og godt opptak av 
det som er viktigst i lydbildet og rense ut all lyd 
som forstyrrer eller som ikke forteller historien. 

Lengden på retningsstyrte mikrofoner øker alt 
ettersom de blir mer målrettet, og gjør at det 
blir vanskeligere og viktigere å treffe riktig. 
Off Axis lyden vil også bli mer farget.

Det er viktig å ha en god holder for mikrofonen for å unngå at det kommer lyd fra hånden på bommen eller 
bevegelse når du flytter mikrofonen. De tre holdernene med elastisk oppheng er å foretrekke fremfor en med 
kun gummiring, den kan imidlertid fungere godt for å plante en mikrofon, da den tar mindre plass og er lett 
å skjule.
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Hør og føl deg frem til at du finner en god 
kjerne i lyden med god tydelighet. Hvis du 
ønsker å øve litt ekstra, kan du sette en lomme-
lykt eller laserpeker inn i mikrofonholderen og 
se om du finner den treffer riktig. 

Hvis du ikke får tilgang ovenfra på grunn av 
at du skygger, at taket er for lavt, eller at bildet 
ikke tillater det, hva gjør du da? Da kan underi-
fra være et godt alternativ. Du kan også kanskje 
komme nærmere på den måten, og ofte blir ly-
den litt bassrikere og dempet med flere bryst-
toner. Du kan se på hva de gjør med hendene, 
selv om det mistes lyd, høres det godt selv om 
det skjer et par centimeter fra mikrofonen.

En utfordring, er at bomoperatøren må 
klare å bære vekten av bommen og alt som 
er montert på den - melkesyren vil komme, 
og det er lett å begynne å riste. Trikset for å 
takle lange opptak og tunge bommer er riktig 
teknikk: bruke kroppen som brekkstang, støtt 
deg med albuene mot brystet eller lås armen 

i den utvidede posisjonen, og heng med den 
andre armen på enden av bommen som en 
brekkstang. Prøv å unngå bøyde armer, samt å 
hvile hele vekten på en den ene armen, spesielt 
med lange bommer og store vindskjermer. 

Mygg 
Flere og flere benytter seg av trådløse sys-
temer, ikke bare til å sette myggen på skue-
spillerne, men også uten bommen. Jeg selv 
er en av dem som foretrekker å være mobil. 
Det kan godt argumenteres for at det høres 
litt bedre med en kabel mellom mikrofon og 
mikser, men dagens trådløse systemer er mye 
bedre er hva de pleide å være. De digitale sys-
temene som finnes i dag har ikke støyreduks-
jonssystem med komparator som kan gi støy 
som pumper i løpet av stille opptak. Å kunne 
raskt endre stilling og få en bedre posisjon og 
dermed en bedre lyd er en annen fordel med 
trådløse system.

 I tillegg kan man plante mikrofoner på for-
skjellige steder i biler eller utenfor dører, noe 
som også er godt å ha i beredskap. I en bil kan 
man sette mygg eller andre små mikrofoner 
i taket med nåler eller med en magicarm på 
girspaken. Husk å forsikre deg om at det ikke 
er ting som ligger å skrangler i de forskjellige 
rommene og at viften er slått av. 

At tempoet har økt og at flere produksjo-
ner jobber med flere kameraer samtidig er et 
faktum som vi står overfor oftere. For de av 
oss som jobber med i lydavdelingen, er det 
åpenbart et problem fordi det er vanskelig å 
matche en lyd som er tatt fra lang avstand med 
et nærbilde, fordi du har valgt å mestre mye 
samtidig. Fra vårt perspektiv er det bedre å ha 
en egen lydmester og deretter skyte halv og 
nærbilder samtidig. 
At mygg ikke høres like bra ut som bommen, 
kan alle lydavdelinger være enige i, men noen 
ganger kan det være den eneste måten å løse 
et problem på. Når det kommer til bruk av 
mygg, så kan du si at i dagens situasjon, er det 
mer regelen enn unntaket å bruke mygg til alle 
bruksområder sammen med bommen ved å 
spille inn alt separat på egne kanaler. 

Å gjemme myggene 
Hvis du jobber med reportasjer eller doku-
mentarer, kan det være greit med en mygg 
som er synlig på utsiden av klærne, men 
vanligvis vill du skjule dem. Viktige ting å 
se opp for er selvfølgelig, vind eller pust, 
slik at klærne ikke gnisser mot eller at stof-
fet lager lyd. Det kan være at du må tape fast 
en glidelås fordi den høres ut som en kirke-
klokke. Skal du ta opp i bil, så husk å sjekke 
setebeltet. Om du foretrekker å sette den på 
huden eller på klærne, er det også forskjel-
lige meninger om- jeg foretrekker som regel 
å sette den på klærne, og da det gir deg en 
viss kontroll over hvordan klærne bevege 
seg mot mikrofonen, og det gir også minst 
ubehag for brukeren slik de kan opptre med 
så liten innvirkning som mulig. Gode   steder 
å montere på er slips, BH, klaff og knapphull, 
steder som er relativt statisk, ofte med søm-
mer som du kan bruke til å tape på uten at 
klærnes form blir påvirket. 

Det finnes mygg i mange forskjellige stør-
relser og design, de har forskjellig følsom-
het og tåler ulike lydtrykk, de har forskjellige 
karakter og matcher med forskjellige mik-
rofoner. Ofte kan du finne noen som passer 
til den arbeidsmåten eller lyden man streber 
etter, men det er alltid bra å ha noen alterna-
tiver og ulike farger. 

Signalkjeden 
Å holde orden på signalkjeden, er en av de beste og enkleste 
måtene å forbedre sin lydkvalitet. Pass på at forsterkningen 
er rett gjennom hele kjeden, fra mikrofon til mikser, via tråd-
løse forbindelser og inn i kameraet eller opptaker. 

Dersom signalene er for svake i noen ledd, kan det oppstå 
forvrengning selv om det ser ut til å være riktig i kameraet 
eller opptakeren. De fleste kameraer har ikke en spesielt god 
forsterker, uten kan støy lett å overstyre, så det kan hjelpe å 
ha en mikser i mellom hvis du absolutt må spille inn lyden 
med kameraet, gjerne med en god og nøytral limiter. Kon-
troller at AGC (Automatic Gain Control) er slått av slik at 
kameraet selv prøver å styre forsterkningen. 

Hvis du jobber med et DSLR og absolutt ønsker å ta opp 
direkte til kameraet, så prøv å ha så lav forsterkning i kame-
raet som mulig, og ett høyt nivå fra mikseren. 

Ved å vite sitt utstyrs styrker og svakheter, og hvilke pro-
blemer som kan oppstå, kan du gjøre det beste ut av proble-
mene som oppstår og skape forutsetninger for illusjonen og 
følelsen vi alle søker. Til slutt handler det om, at vi sammen 
med andre medlemmer av teamet skaper et produkt som 
kan bevege publikum til et annet sted i tid og rom. 

Mygg finner i en mange forskjellige størrelser og former. Fra svært liten og lett som kan skjules, til varianter hvor 
du fester kapselen på utsiden og stikker med en nål for å montere på innsiden av klærne.

Det er like mange måter å montere myggen på som det er lydteknikere, alt fra holderen som følger med til av 
ulike tilpassede løsninger som toupétejp. Det som alltid fungerer best for meg er vanlig hud tape.

Når man holder bommen er bra å prøve å bruke så lite muskelkraft som mulig. 
Rett ut armen som holder midten av bommen, og skap en støtte gjennom 
kroppen din og la den andre armen være den som holder mikrofonen ved å 
være en motvekt.

REVOLUSJON I LED-LYS!

TA KONTROLL OVER LYSET
Med softboks og grid fra DoP choice.
Finnes til nesten alle typer LED-lys.

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

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

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

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

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

Deluxefilm AS, Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 JAR, 
tlf. 91 14 05 30

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

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva
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AKTUELT BRANSJENYTT

Vekst i Web-TV
Jarle Thalberg i Carat melder i følge Journalisten.no at det er stor  
annonseetterspørsel etter web-tv.   Men imotsetning til ordinære  
kommersielle tv-sendinger er det begrenset med reklameplass på nett. 
Et program som Farmen, som samler mellom 700.000 og 800.000 
seere, har et titalls reklamesnutter før, under og etter programmet. 
Mens på web er det én - kanskje to, reklamefilmer for hver video.

Som følge av det selges varelageret, altså seerne, ut veldig fort. For 
med én reklame er 500.000 seere likevel ikke nok når kunden har 
bestilt noen millioner. Men med lite varelager kan mediehusene i 
langt større grad diktere prisene.

– Tilbudet er lite. Det er lite varelager tilgjengelig. De som har 
seere å tilby kan sette prisene selv og blir fort utsolgt til den prisen de  
ønsker, sier han og legger til at det er lite priskrangel rundt  
annonseringen på webTV.  En annen fordel for web-tv aktørene, 
sier Thalberg, er at annonsørene har et veldig press på å gå digitalt. 
Markeds-direktører blir spurt hva deres digitale andel er. Og den  
kan måles ved å bruke pengene på web-TV kontra vanlig TV. 

En annen finansiering er produktplassering, men særlig er  
Thalberg opptatt av content marketing. Han ser for seg at tekstene  
på nett åpnes for reklamefilmer i artiklene. I en artikkel på  
sportsidene kan man for eksempel ha en reklamefilm hvor det  

VGs nyhetskanal får kanalplass nummer syv hos en halv million  
kabelkunder i Canal Digital.

Det første halvåret har Telenor sikret seg enerett til å distribuere 
sendingene til en halv million kunder som mottar sine tv-signaler fra 
Canal Digital Parabol eller Canal Digital Kabel-tv, og som en del av 
avtalen har VG fått en svært gjev kanalplassering i kabeluniverset, 
skriver avisen. Mens TV2 Nyhetskanalen har plass nummer 27, har 
VG fått plass 7 hos Canal Digital Kabel-tv. TV-strateg Thomas Manus 
Hønningstad i VG, sier til Dagens Næringsliv at diskusjonen rundt 
kanalplassering med Canal Digital har vært god, og at de er fornøyd 
med deres plassering.  – Begrunnelsen rundt selve plasseringen må 
du spørre Canal Digital om, de har noen prinsipper de følger, men for 
oss har det selvfølgelig vært viktig med en god plassering slik at det 
blir lett for seerne å finne frem til kanalen, sier Hønningstad til DN.

VGTV nr 7
TV-sendingene har aldri sett bedre ut, hevder Canon i et presseskriv. 
Bla gjennom kanalene en hvilken som helst kveld, og du vil garan-
tert se sendinger med høyere skarphet og mer tekstur enn tidligere. 
Mange av videoer  som produseres for kringkasting i dag, har filmatisk 
kvalitet. Det skyldes en generell endring i TV-industrien – nemlig 
overgangen til kameraer med stor sensor.

Kameraer med stor sensor var tidligere forbeholdt produksjoner i 
øverste sjikt med store budsjetter. De siste årene har imidlertid disse 
kameraene blitt rimeligere og dermed tilgjengelig for et større spekter 
av produksjoner.  

– Kameraer med stor sensor har blitt ekstremt populære. Dette 
skyldes i stor grad et bestemt uttrykk – nemlig grunn dybdeskarphet, 
noe som før bare var tilgjengelig for dramaproduksjoner med store 
budsjetter, sier Shaun Wilton i Shooting Partners, et britisk selskap 
som driver utleie av filmutstyr.

Når det gjelder trender innen tv-produksjon, kan selskapene som 
leier ut utstyr, gi en god pekepinn på hva som skjer i bransjen og 
hvorfor. Mens store medieorganisasjoner er tilbøyelige til å holde 
seg til det utstyret de allerede har, på grunn av kostnader og etablert 
arbeidsflyt, har utleieselskapene større insentiv til å investere i de 
mest ettertraktede kameraene. De håndterer daglig utstyr fra ulike  
produsenter så vel som menneskene som bruker utstyret, og har  
dermed et glimrende utgangspunkt for å bedømme hvordan et  
kamera i praksis fungerer sammenlignet med produsentenes løfter. 
Tilbakemeldingen fra disse organisasjonene er at kameraer med  
stor sensor har blitt mer vanlig til produksjoner med fokus på kvalitet, 
samtidig som det tas hensyn til budsjett.

Stor sensor, mange muligheter Thomas Züllich i ny rolle
Thomas Züllich har startet i ny 
stilling som Akustisk Konsulent 
i Brekke & Strand Akustikk AS. 
Her har han muligheten til å  
jobbe tett sammen med et team 
av akustikere for å utvikle løs-
ninger og nye strategier for  
markedet. Brekke & Strand   
Akustikk er et uavhengig og  
rendyrket spesialist selskap  
med akustikk kompetanse.  
Selskapet er medlem av den  
Rådgivende Ingeniør Assosi-
asjon (RIF) og leverer komplette 

råd for akustikk og lydkvalitet. 
Siden starten i 1988, har selskapet vokst til å bli det  

største innen akustisk rådgivning i Norge og en av de største i verden. 
Over halvparten av de mer enn 50 rådgiverene har over 15 års  
erfaring, og samtlige av disse har en mastergrad i ingeniørfag,  
doktorgrad eller tilsvarende. 

Selskapet har kontorer i Oslo, Trondheim og Göteborg.

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

Distinctive Black/Gold

True 75 Ohm
6G-SDI

4K Ultra HD
Low loss beyond 6GHZ

NEW!

Discovery Communications tallene for årets tredje kvartal viser 
at oppkjøpet i Eurosport har gitt den internasjonale divisjonen god  
fart. Discovery International øker inntjeningen med 32 prosent. 
Distribusjonsinntektene alene øker med 34 prosent, mens annonse-
inntektene øker med 20 prosent. Totalt omsatte den internasjonale 
divisjonen for 818 millioner dollar i tredje kvartal.

Det var i juni i år at SBS Discovery kjøpte seg opp til 51 prosent i  
den europeiske sportskanalen Eurosport. Ser man bort fra Eurosport 
økte omsetningen med ti prosent og annonseinntektene med 12  
prosent. Det er særlig en økt leveranse i Vest-Europa og høyere priser 
i Latin-Amerika og Norden som gjør at annonseinntektene øker.

SBS Discoverys norske kommersielle direktør, Bjørn Solvang, 
vil ikke kommentere tallene i rapporten.  Konsernet har ikke like 
stort fart hjemme i USA. Her falt inntektene med én prosent til 724  
millioner dollar. Annonseinntektene holdt seg stabile med en vekst 
på én prosent, mens både distribusjonsinntektene og andre inntekt-
er falt. Samlede inntekter i konsernet for årets tredje kvartal endte 
dermed på 1,56 milliarder dollar.  Nyhetene sendte aksjen ned 6,6 
prosent på børsen i natt, skriver  Variety.  Totalt hadde konsernet et 
brutto driftsresultat før avskrivninger på 634 millioner dollar, opp 
åtte prosent fra samme kvartal i fjor.

Måker på med penger

Ny Canal Digital direktør
Roger von Zernichow (37) er 
ansatt som administrerende  
direktør i Canal Digital Norge. 
Han tar dermed over etter Petter  
Carlsen som adm.dir i Canal  
Digital Norge. 

Zernichow har jobbet i  
satellitt-tv-virksomheten til Nor-
ges største tv-distributør siden 
2010. De tre siste årene har han 

vært direktør for kunderelasjon som omfatter CRM og kundeservice. 
– Roger von Zernichow kjenner Canal Digital Norge godt. Han  

har gjort en god jobb som direktør for kunderelasjoner, og jeg er  
sikker på at han vil fortsette å levere på de målene som selskapet 
har satt for 2014 og årene som kommer. Jeg er glad for at han tar  
jobben som leder for Canal Digital Norge, sier Ragnar Kårhus, en av 
konserndirektørene i Telenor og administrerende direktør i Telenor 
Broadcast og Canal Digital. 

Von Zernichow har tidligere jobbet 12 år for IKEA Norge hvor 
han hadde ulike lederposisjoner.  Kampen for å holde på kundene 
synes å være hovedfokuset til de tradisjonelle tv-distributørene.  
Antallet kunder fortsetter nemlig å falle og var per tredje kvartal i år 
på 914.000 i Norden. Siste 12 måneder har dermed ytterligere 17.000 
kunder forsvunnet ut.  I slutten av oktober la Telenor frem tall for 
årets tredjekvartal og for tv-distributøren Canal Digital. De viste at 
selskapets inntekter for tredje kvartal falt med 24 millioner kroner 
til 1,12 milliarder kroner i Norden. Netto driftsresultat endte på 141 
millioner kroner, og det var nedgang på 55 millioner sammenlignet 
med tredje kvartal i 2013.

gis smøreguide. En slags native advertising i videoformat. Ordinær 
reklamefilm kan det også være, men Thalberg har ikke troen på at det 
nødvendigvis vil være like interessant for brukerne. På denne måten 
sier han at mediene selv ikke trenger å produsere web-TV.

Thalberg sier han tror det de neste årene vil være stor etter- 
spørsel etter annonseplasser knyttet til web-TV. I år er det ventet  
en annonseomsetning i kanalen fra mediebyråene på rundt  
200 millioner kroner. Neste år er det ventet at markedsføring på  
web-TV vil være større enn utendørsreklame. Om tre år tror han  
omsetningen vil nærme seg en halv milliard kroner.
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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 24, 
0473 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

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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REPORTASJE  TEKST & FOTO:  Geir Bergersen / Øyvind Skogrand

Styrker satsingen på MediaHUB: 

Hjelp til ny tjenesteplattform

BYKS er et vekstprogram der enkeltansatte får hjelp fra Innovasjon 
Norge til å ta tak i konkrete oppgaver og satsinger i egen bedrift.  
Mer enn 300 virksomheter hadde i denne omgangen vist interesse 
for programmet, og Naveen-Saugdahl var en av bare 15 heldige som 
til slutt ble plukket ut.

Pådriver for MediaHUB
Naveen-Saugdahl er en av Mediatekets pådrivere i videreutviklingen 
av tjenesteplattformen MediaHUB. Med den nettbaserte tjenesten 
kan produksjonsselskaper laste opp filmer og serier digitalt og levere 
i sitt eget masterformat, og MediaHUB sørger for at masteren kom-
mer frem i det formatet mottakeren behøver. Tjenesten er allerede tatt 
i bruk av SBS Discovery (TVNorge, FEM, MAX, VOX, Discovery 
Channel) i Norge, Canal Digital og drøyt 20 produksjonsselskaper 
som leverer innhold til disse kanalene.

Den unge BYKS-deltakeren skal nå bruke halvparten av sin egen 
arbeidstid og sannsynligvis en god porsjon egeninitiativ til å videre-
utvikle MediaHub.

– Jeg håper deltakelsen i BYKS ikke bare bidrar til at jeg får realisert 
dette konkrete prosjektet, men også etter hvert de mange andre ideene 
jeg går og bærer på. Jeg har lyst til å satse stort, så her skorter det ikke 
på ambisjonene, sier Naveen-Saugdahl.

Gjennom BYKS lærer deltakerne av erfarne eksperter, tar i bruk 
praktiske verktøy og inspireres av andre med samme ambisjon. Man 
er spesielt opptatt av å gi kunnskap om hvordan deltakerne kan utvikle 
satsinger med god forankring i reelle behov og kundeinnsikt. BYKS 
er også en nyttig arena for å skape nettverk på tvers av bransjer, fag-
områder og kulturer.

Har jobbet med kjente TV-produksjoner
Naveen-Saugdahl kom til Mediateket i 2013, og jobber som det de 
kaller arbeidsflytspesialist. Hun har i Mediateket først og fremst vært 
involvert i prosjekter for SBS Discovery knyttet til arbeidsflyt, promo-
avvikling og tjenesteplattformen MediaHUB.net.

Hun har tidligere vært etterarbeidskoordinator og ansvarlig for drift 
av etterarbeidsavdelingen hos Eyeworks Dinamo, og har jobbet med 
produksjoner som Ønskedrømmen, Melodi Grand Prix, Nobelkon-
serten, Homsepatruljen, Ingen Kjære Mor og Alt til Salgs. Meenakshi 
er utdannet ved NISS – Film- og TV-akademiet, med spesialisering 
innen redigering/klipp.

Representerer noe unikt
Mediateket er en bærumsbasert rådgivnings- og teknologibedrift som 
i snart 15 år har spesialisert seg på å effektivisere TV-produksjon.  
De arbeider med store kringkastere som NRK og SBS Discovery, og 
landet nettopp en stor avtale med TV 2 om et betydelig moderni-
seringsprosjekt. 

Daglig leder og medgründer i Mediateket, Gro Setereng, som selv 
har deltatt i Innovasjon Norges Mentor- og fyrtårnprogram, mener 
at Naveen-Saugdahl og Mediateket representerer noe unikt i slike 
programmer.

– Tradisjonelt er Innovasjon Norge glad i å støtte Distrikts-Norge, 
så når det dukker opp spennende kandidater og prosjekter fra Oslo-
regionen, tror jeg definitivt det kan være utslagsgivende. Samtidig har 
det nok vært viktig at Meenakshi er en tydelig og ambisiøs pådriver 
for et av våre viktigste satsingsområder, sier Setereng. n

Meenakshi Naveen-Saugdahl (33) i Mediateket har sluppet gjennom nåløyet i uttaket til å bli med i Innovasjon 

Norges BYKS-program. Nå vil hun og virksomheten få hjelp til å styrke satsingen på MediaHUB.

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



YOUR VISION,  IN  A  BET TER LIGHT
MEET THE ASTRA™ 1X1 BI-COLOR—THE NEW STAR IN LED LIGHTING.

WITH CLOSE ATTENTION PAID TO EVERY DETAIL, YEARS OF EXPERIENCE AND

CUSTOMER FEEDBACK HAVE GIVEN BIRTH TO THE NEXT GENERATION 1X1.

       • 4X BRIGHTER OUTPUT THAN LEGACY LED PANELS

       • HIGH CRI FOR SUPERIOR COLOR REPRODUCTION

       • ACCURATE ADJUSTABLE COLOR TEMPERATURE: DAYLIGHT TO TUNGSTEN

       • SELECTABLE COOLING MODES: SILENT PASSIVE/ULTRA QUIET ACTIVE WITH DOUBLE OUTPUT

       • MODULAR BY DESIGN: AFFORDABLE AND CUSTOMIZABLE

A NEW STAR
IS BORN

ASTRA 1X1 FROM LITEPANELS—LEADING THE LED REVOLUTION

www.video4.no/litepanels www.litepanels.com/astra

Video 4 AS er Norges største uavhengige

leverandør av produksjons- og postproduksjons-

løsninger for video og kringkasting.

Kontakt oss for løsningsforslag og �nansiering.

web: www.video4.no
mail: salg@video4.no
tlf: +47 56 90 42 10


