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Virtual Reality 
Er 2016 året det tar  av ?

IBC 2015
Panasonic med nytt kamera

Sony  PXW-X180
Vi  tester kamera 



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 

• Imponerende 4K/Full HD 4:2:2-video og stillbilder i  
høy kvalitet i et brukervennlig og lett kompaktkamera

• 10x zoomobjektiv, optisk bildestabilisering  
og   Wi-Fi-fjernkontroll

• XC10 leveres i kit med 1 x 128 GB CFast 2.0 minnekort   
+ 1 x kortleser

CANON XC10 – FOR DEG SOM ALLTID  
ER PÅ FARTEN OG ØNSKER DET BESTE

www.canon.no
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I dette nummeret
10  n HOLD FAST BRILLAN
Oculus har lovet en ny forbrukermodell i 2016, vi sjekker utviklingen 
innen VR-teknologi, hva har du i vente?

14 n REKLAMEBYRÅER FLYR HØYT
Hvordan kan bruk av droner forandre reklamefilmen din, vi har sjek-
ket med noen av de hotteste reklamebyråene i Stockholm og gir en 
rapport derfra.

18 n IBC 2015
Monitor var tilstede på IBC 2015 i Amsterdam.  En messe med flere 
besøkende enn tidligere og en rekke nyheter.  Vi gir deg oversikt over 
trendene fra høstens teknologimesse.

22 n KRANBIL FOR TRANGE MILJØER
Medianor har delt en el-bil i to og laget en kranbil for trange miljøer, vi 
var med ut på opptak for å lære av proffene.

26 n SONY PXW-X180
Vi har testet Sony PXW-X180 et fantastisk allroundkamera fra Sony, 
med innovativ optikk.  Les mer om hva vi synes om kamera i vår artik-
kel.

29 n COLORISTER OM UTSTYR
Nå kan du fargekorrigere en film til en betydelig lavere pris enn bare 
for noen år siden, men er billigst mulig alltid det beste valget, vi spørr 
proffene.

34 n HASSELBLAD HISTORIEN BAK
 Vi har vært på besøk hos Hasselblad og fått historien bak det sagnom-
suste kamera.  De produserer fortsatt høykvalitetskameraer til en høy 
pris, men nå også med digitale muligheter.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

44 n BRANSJENYTT

46 n GALLERIET

Oculus ble kjøpt opp av Facebook og har lovet en ny prisgunstig forbrukerbrille i 2016.

Last ned et fargekorrigeringprogram og skru i vei, eller gå til noen som kan det?

IBC2015 innholdt mange nyheter, vi gir deg oversikt over det viktigste

Coverfoto: Shutterstock

Io 4K utnytter den siste Thunderbolt™ 2-teknologien og gir en rekke muligheter for video- og  
lydtilkobling som støtter 4K- og UltraHD-enheter. Tilkoble Io 4K sømløst med ledende kringkastings-, 

postproduksjons- og leveringsverktøy for enkel integrering i dine 4K-, HD- eller SD-arbeidsflyter.

4K og HD I/O for Thunderbolt 

™ 2
Opptak og avspilling i 4K/HD/SD

www.aja.com

4K

HD

UHD

SD

Skalerbar 

Arbeid med SD-, HD-, UHD- og 
4K-ytelse fra én enkelt enhet. Dedikert 

nedkonvertering gir høykvalitets HD-SDI-
ytelse ved 4K-prosjekter.

Kompatibel 

AJAs teknologi for drivere og 
tilleggsprogrammer integrerer Io 4K med 

et bredt utvalg av programvarepakker 
for produksjon, redigering, grafikk og 

kringkasting.

Profesjonelle 
tilkoblingsmuligheter 

Full tilkobling for SDI, HDMI, analog lyd, 
referanse, LTC og RS-422-kontroll 

gjør Io 4K til valget for den profesjonelle 
brukeren.

10-02-15_FP_MonitorNorway_Io4K_October_NO.indd   1 10/2/15   10:53 AM
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Alle sanser skjerpet
Da 3DTV kom for noen år siden var jeg skeptisk, rett og slett fordi jeg 
ikke så at brukermønstrene for hvordan man opplever TV skal endre 
seg i mot 3D.  Nå noen år etter er oppmerksomheten om 3DTV blitt 
tilnærmet borte.  Men jeg tror  av Virtual Reality teknologien vil påvirke 
bransjen i årene som kommer.  Billigere teknologi og nye løsninger 
med brilleløse 3d-skjermer (Glasses-Free 3D) tvinger seg frem – også 
på mobile enheter.  Etter som TV-apparatet blir mer og mer app styrt, 
kan dette også endre seg i TV-stuen. 

På NAB2015 i Las Vegas så jeg hvordan actionkameraprodusenten 
GoPro presenterte et stativ for montering av seks GoPro-kamera 
i sirkel. Disse skal gjøre det enkelt å produsere enkle VR-filmer og 
360-gradersfilmer. Egne spesialkamera for 360-gradersfilming koster 
i dag bare noen få tusenlapper.    Muligheten for å skape en visuell 
verden du kan tre inn til en billig pris, vil gjøre det mer og mer relevant 
for publikum.   

I løpet av våren 2016 kommer Oculus Rift.  Jeg tror derfor dynamikken 
i markedet vil gjøre at dette er en visuell trend som vil vokse framover.    
Jeg tenker at de som ønsker å utprøve filmatisk fortelling i nye varianter, 
her har en unik mulighet til å teste ut ny teknologi.  

Vi prøver å bringe et lite overblikk i dette nummer, mer stoff vil  
komme framover.  Jeg tror at VR-teknologien vil utfordre måten vi 

tenker bildefortellinger på.  Jeg tror også at det er viktig at bransjeaktører  
tørr å teste ut mulighetene en slik teknologi gir.  Det vil nok ta flere år før 
dette markedet vokser kommersielt sett, men løsningen er på plass og  
interessen vil vokse hos forbrukerne.  Det vil iallefall være spennende 
å følge utviklingen.  Vi vil gjøre dette framover.

www.xeenglobal.com

• Lyssterk blender på T1.5

• Eksepsjonell skarphet og kontrast

• Bruker standard grensesnitt for profesjonelle produksjoner

• Fullformat ( 36x24mm )

• Trinnløs ring for følgefokus-systemet

• Standard ringposisjoner for fokus- og blenderringer

• 6144 x 3160 oppløsning for 4K+ bildekvalitet

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

• Tre nye XEEN objektiver er på trappene

• Robust metallkonstruksjon

• Samme frontdiameter for profesjonell filmproduksjon

• Kalibrert fokuseringsskala i meter

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

Oppdag en ny verden
Med de lyssterke og pålitelige XEEN video objektivene 

kan du utvikle dine filmskapende evner

Samyang Xeen Cine Pro 2015 NO.indd   1 11.08.2015   11:07:02
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Ross Video lanserte sin nye ruter Ultrix på årets IBC. David Ross selv
omtaler den som en ruter på steroider, for den er langt mer enn en
tradisjonell ruter. Ultrix skal tette hullet mellom enklere systemer
og mer avanserte hybridrutere. Den kraftige og kompakte ruteren
håndterer SDI og HD-SDI, og opptil hele 12Gb/s med en software-lisens.

Ultrix fås som én eller to rack units, fra 16x16 I/O opptil 72x72. Det
virkelig unike med denne ruteren er at du kan kombinere ruting,
multiviewere, lydprosessering og kontroll helt uten ekstra hardware.
Ved hjelp av software-lisenser åpnes det for flere muligheter som
tidligere var forbeholdt større rutere. Den kompakte størrelsen gjør
Ultrix ideell for SNG og OB-produksjon, og den modulære  
arkitekturen gjør at en kan utvide systemet ettersom behovet øker.

Ultrix kan håndtere en rekke forskjellige videogrensesnitt i tillegg
til BNC. SFP-porter gir mulighet for blant annet fiber, HDMI og IP. På
lydsiden kan du velge mellom embedded eller discrete lyd, analog, AES
eller MADI. Ultrispeed er softwareoppgraderingen som blant annet gir 
deg mulighet for single-link 12Gb/s på hver enkelt signalbane på ruteren.

Ultriscape er verdens første software-aktiverte multiviewer.  
Opptil seks multiviewer-heads kan aktiveres på 1RU, og opptil  
12 heads på en 2RU-ramme. Utgangene kan tilordnes både stan-
dard HD BNC og SFP utgangene, noe som gir brukeren fleksibi-
litet til å velge utgangstypen de trenger for hver enkelt monitor. 

Ultrimix er et software tillegg for lydintegrering og –prosessering, 
som gir mulighet for å embedde og de-embedde lyd på alle rute-
rens inn- og utganger.  Med opptil 768x768 i 1RU og 1536x1536 i 
2RU får du nok lydkanaler til selv de mest krevende lydoperasjoner.

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon Norge AS, www.danmon.no

Ruter-revolusjon fra Ross

Kringkastere, produksjonsselskaper og andre videoentusiaster kan se
frem til en rekke store og gjennomgripende forbedringer i Adobe
Creative Cloud og Primetime. Creative Cloud får bl.a. støtte for
UltraHD (UHD), forbedret fargeteknologi og ny ‘touch workflows’,  
mens Primetime får flere muligheter for visning og inntekts- 
muligheter av HTML5-videoer, samt nye verktøy for betal-TV.

Med de nye forbedringene bidrar Adobe til å omdefinere arbeidsflyten
for video og film, slik at forutsetningene for en fantastisk
bildekvalitet blir enda bedre. I takt med at hele verden er i ferd med
å flytte over til UltraHD, blir det enda viktigere å sikre ekstrem høy
kvalitet på ens produksjoner, uavhengig av skjermen det vises på.

Nyhetene i Adobe CC inkluderer ny videoteknologi som  
strømlinjeformer arbeidsflyten for kringkastere og medievirksom-
heter.  Omfattende support av ”native format” for redigering av  
4K-8K-opptak i Premiere Pro CC, fargeforbedring med  
High Dynamic Range workflow, samt bedre støtte for 
ARRI RAW, Rec. 2020 og andre UltraHD og HDR-format.  

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Adobe, www.adobe.no

Nyheter og forbedringer Sennheiser viste på høsten IBC2015 en ny ”slot-in” kameramottaker som
redefinerer begrepet kompatibilitet: EK 6042 er en tokanals mottaker 
med ekte diversity som fungerer sammen med både analoge og digitale 
sendere fra Sennheiser, over en båndbredde på 184 MHz. Den er ideell til 
bruk sammen med Sennheisers toppserie Digital 9000 og fungerer også 
med alle analoge sendere som har Sennheisers HiDyn plus- eller HDX-
kompressor. Mottakeren vil være leveringsklar i løpet av våren 2016.
Enheten fungerer med alle Sennheisers serier, fra Digital 9000, 5000 og 
3000 til  og med 2000 og evolution wireless G3, og identifiserer automatisk
senderen via en IR-link. Kameramottakeren velger sin egen drifts-
modus avhengig av senderen, og velger også riktig båndbredde og 
frekvens i UHF-området mellom 470 
og 654 MHz. I og med at mottakeren 
er ekte diversity og har fire separate 
mottakerkretser, er EK 6042 spesielt 
pålitelig, selv i vanskelige RF-miljøer.

EK 6042 kan kombineres med enten en 
15-pins adapter for å settes rett inn i et 
Sony-kamera, eller en 25-pins adapter 
for Unislot- og SuperSlot-kompatible 
enheter. For videokameraer uten motta-
kerplass kan en spesiell bakpaneladap-
ter for EK 6042 leveres som ekstraut-
styr. Hvis kameraet ikke leverer strøm 
til mottakeren, kan en piggyback strøm-
adapter koples til huset og utstyres 
med to BA 61 hot-swap batteripakker.

EK 6042 mottaker vil være leve-
ringsklar i løpet av våren 2016.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Sennheiser Nordic A/S,  
www.sennheiser.no

Sennheiser med nyhet
Tura Scandinavia lanserer Miggo Agua, en  
serie kameravesker som beskytter kameraet i all 
slags vær. Veskene er mot-
standsdyktige mot vann og 
har IPX3 sertifisering. 
Du har rask tilgang 
til kameraet som 
sitter godt inntil 
kroppen. Passer 
for alle værforhold 
som regn, snø, sand-
storm og ikke minst i 
bymiljøet. Du trenger 
ikke å bekymre deg for det 
kostbare utstyret ditt. Fung-
erer også som en kamera-
stropp da stroppen bærer både 
veske og kamera. Kameravesken gir god beskyttelse mot støt og har 
ekstra polstring ved objektivet. Alle veskene har også lomme for min-
nekort og objektivdeksel slik at den ikke forsvinner. Med Quick-Draw 
modus for umiddelbar fotografering. Fungerer for både venstre- og 
høyrehendte. Tilgjengelig i forskjellige versjoner avhengig av størrelse 
og type kamera du bruker. Aqua kameravesker tåler en maksimal vekt 
på 1,5 kg. Den maksimale diameter på objektivet er 10 cm.

Pris: ikke oppgitt 
Distributør: Tura Scandinavia AB, www.turascandinavia.com

MIGGO Kameraveske Aqua

Sony annonserer at det nylig introduserte 4K-overvåkningskamera
SNC-VM772R blir tilgjengelig i Europa i høst. Kameraet er designet  
for å imøtekomme sikkerhetsbra sjen sine utfordringer og bekymringer 
rundt det å ha både høy oppløsning og høy sensitivitet på opptak,  
i tillegg til at teknologien skal være kostnadsbesparende. Den nye 
kameramodellen kombinerer forbedret 4K-oppløsning med lav 
lysfølsomhet, båndbreddeoptimaliserende funksjoner og en au-
tomatisert scene capture for å oppnå best mulig bildekvalitet. 4K 
vil snart være standarden i sikkerhetsbransjen påstår Sony, 4K er 
så mye mer enn en økning i bildekvalitet. Det handler vel så mye 
om å utvide potensialet som ligger i videoovervåkning og over-
våkningskameraer slik at vi kan utvikle sikkerhetsbransjen videre.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Sony Norge AS, www.sony.no

Ny 4K overvåkning
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Tekst: Geir Bergersen

REPORTASJE  VIRTUAL REALITY

I 25 år har virtual reality vært ”det neste store”. Men ingenting skjedde.  Vi spekulerer på hva som kan skje i  

2016.  Vil dette være året da VR begynner å ta av?

Hold fast brillan

Etter at investeringsbølgen i sosiale medier har lagt seg, er det virtu-
ell virkelighet (virtual reality/VR) og utvidet virkelighet (augmented 
reality/AR) som er den nye gullungen i Silicon Valley. Det hele startet 
med prototypen på VR-brillene Oculus Rift for to år siden. Satsingen 
tok helt av da Facebook i fjor betalte 12 milliarder kroner for det vesle 
selskapet bak brillene. 
Facebook-sjef Mark Zuckerberg har sagt at han ser på VR som den 
neste store plattformen i den digitale utviklingen. Han kjøpte Oculus 
Rift etter han selv testet de samme brillene som har vært vist på messer 
som IBC og NAB2015.
Når du har på Oculus Rift-brillene, dekker den virtuelle verdenen nes-
ten hele synsfeltet. Hemmeligheten er de spesielle linsene.

Ny lansering i 2016
Oculus Rift har klart å levere teknologien til alle utviklere som vil ha 
den for rundt 2500 kroner. Dette er langt mindre enn for tidligere 
VR-briller. Foreløpig er Oculus bare til salgs som et utviklingssett til 
spillskaperne. Oculus Rift Development Kit 2 kan du kjøpe til en pris 
$ 350, hvis du jobber som utvikler . Oculus VR krever også en helt ny 
infrastruktur og økosystem av innhold.  Analytikere har vært kritisk 
til at dette skal ta av fordi det er begrenset med innhold.  Det er ingen 
vits i å selge VR-briller  til forbrukerne hvis det ikke er noen spill eller Slik ser innsiden ut av Oculus sin VR-briller

21.oktober 2015, så ikke helt ut slik som man foreslo i  filmen ”Back to the future”, men kanskje ny VR-teknologi gir oss et friskt pust av fremtiden.

annet innhold for dem å se. Markedet har vært i utvikling i 2015, men 
de store kioskvelterne av innhold har ikke kommet ennå.  Bransjeana-
lytikere i USA forteller at Oculus har brukt 2015 til å bygge et team for 
å jobbe med markedsføring og merkevarebygging. Spill etableringen  
og utvikling av VR-opplevelser tar tid, men man tror nå at det skal være 
nok titler til å rettferdiggjøre økt salg til forbrukere i  2016.

Andre spillere
Microsoft presenterte tidligere i 2015 sin databrille Hololens. Micro-

soft Hololens er Windows-gigantens satsing. Brillene skaper virtuelle 
hologrammer som ”limes inn” i brukerens virkelige verden. Foreløpig 
er ingen lanseringsdato klar, men Microsoft har antydet at brillene vil 
være på markedet innen et års tid. AR gir ikke simulatorsyke som VR, 
fordi du hele tiden også ser de virkelige omgivelsene dine.

Windows-produsenten satser på en litt annen måte enn Sony og 
Facebook. I stedet for en helt virtuell virkelighet, skaper Hololens en 
såkalt utvidet virkelighet(AR). Det betyr at du ser det eksisterende 

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo
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FAKTA:  Olje og energibransjen langt framme. 
I Trondheim har NTNU utviklet VR innen forskning og utvikling siden 

2003. Virtual Reality Lab (VR) gir NTNU og partnere med mulighet til 

å jobbe med en simulert virkelighet i utdanning og forskning i alle 

relevante områder. 

RAVE rekonfigurer avansert visualisering Environment (RAVE) fra 

Fakespace System er en av de mest avanserte VR anlegg for sivil bruk 

tilgjengelig i verden. Laboratoriet er finansiert av Norsk Hydro og Nor-

ges forskningsråd Norge, og det primære formålet med laboratoriet 

er å styrke utdanning og FoU innen petroleumsteknologi. Reelle data 

fra Gullfaksfeltet blir brukt, som gir studentene virtuelle erfaringer i å 

drive leting i semisk data, gjennom VR.

VR lab er koblet til Institutt for petroleumsteknologi og anvendt 

geofysikk, og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. 

Disse to avdelingene samarbeider med flere andre institutter ved 

NTNU. SINTEF Unimed, Norsk Hydro ASA, Ceetron AS, og Inside Reality 

samarbeider om prosjektet.  

I Halden har institutt for Energiteknikk bygget opp Halden Virtual 

Reality Centre (HVRC) er et internasjonalt senter for forskning på 

virtuelle, utvidet, og blandet forskjellig teknologier, som fokuserer 

på anvendelse av både nye og mer modene 3D-teknologi for å møte 

behovene til bransjer som administrerer komplekse prosesser.

rommet rundt deg, men dette modifiseres av kameraer, skjermer og en 
datamaskin i brillene. Virtuelle møbler, skjermer, dyr og monstre kan 
dukke opp i rommet du befinner deg i – omtrent som hologrammer. 
Forutsetningen er at du har på deg brillene.

Google har også kastet seg med i kappløpet, ved å investere i det 
foreløpig mystiske Magic Leap.  Detaljene er bare kjent for dem som 
er villige til å underskrive en taushetserklæring. Men teknologien ser 
kanskje ut til å være den mest ambisiøse, om man skal tro forhåndshy-
pen. Selskapet lover at de snart skal vise en helt ny teknologi som gjør 
det mulig å plassere virtuelle objekter inn i vår virkelige verden – ikke 
ulikt Microsofts Hololens. Løsningen skal være mobil, i motsetning til 
Oculus Rift, slik at man ikke skal være avhengig av å være tilkoblet en 
datamaskin med kabel. Allerede før noe som helst er offentliggjort, er 
Magic Leap verdt hele 4 milliarder kroner.

Nye krav til filmatisk opplevelse
Også profilerte mennesker spår en lovende fremtid for virtuell virke-
lighet, blant andre Steven Spielberg, som delte sine tanker under en 
paneldebatt på USC School of Cinematic Arts

– Vi kommer aldri til å føle total innlevelse så lenge vi ser på en rute. 
Det spiller ingen rolle om det er et kinolerret eller en dataskjerm. Vi 
må få kvitte oss med begrensningen! Vi er nødt til plassere oss inne i 
opplevelsen, der du blir omgitt av en tredimensjonal verden uansett i 
hvilken retning du ser. Det er fremtiden, sa Spielberg til filmstudentene.

Om utsagnet var myntet direkte på VR-briller under utvikling som 
Oculus Rift eller Sonys Project Morpheus, er uklart, men prototypene 
som er under utvikling tilbyr den nøyaktige opplevelsen som stjerne-
regissøren etterlyser.

Utvikling i Norge
På Hamar har teknologi- og produksjonsselskap Making View lenge 
spesialisert seg på 360-graders videoproduksjoner for store kunder 
som Red Bull, Forsvaret og Visit Norway. Men nå forbereder selskapet 
seg på at virtual reality (VR) kan bli det neste store, ikke minst med de 

nye skjermene eller brillene til det amerikanske selskapet Oculus.  Det 
lille selskapet MakingView fra Hamar har lenge jobbet med å utvikle et 
360 graders videokamera som kan ta opp video i alle mulig retninger.
Selskapet har i dag teknologi for å ta opp og spille av “sfærisk video”. 
Det innebærer at video tas opp i alle retninger rundt kamera på samme 
tid, som man kan spille av på mobiltelefonen, dataskjermen eller i VR-
brillene.  Med et videokamera åpnes det opp for å lage andre ting enn 
spill. Om du for eksempel setter et kamera framme på scenen under en 
konsert, kan du i etterkant ta på deg VR-brillene og få konserten fra alle 
vinkler. Ved å snu deg, kan du se på trommespiller, publikum, gitarist. 
Brillene gir tilstedeværelse og du er i førersetet. 

Hvis Oculus makter å gjøre sine VR-briller til en ting å ha i huset, så vil markedet vokse.
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Tekst & foto: Tekst: Peter Fredberg

Foto: Superstudio Aircam

INTERVJU FEMTI5 & LUCKY PUNK

Quadcoptere med fire rotorer og Octocoptere med åtte rotorer, blir mer og mer populære i reklamebransjen. Vi tar 

kontakt med to reklamebyråer som har vært med fra begynnelsen. Lena Götestam Sellman i byrået Lucky Punk, og 

Christer Andersson fra byrået Femti5 forteller om da de begynte å bruke teknologien og hvordan de bruker det i dag.

Reklamebyråer flyr høyt

Den første gangen Lucky Punk brukte et Oc-
tocopter, var på en reklameinnspilling i 2013. 
De jobbet mye sammen med en fotograf som 
på den tiden hadde erfaring med å filme med 
slikt utstyr. 

– Vi hadde en produksjon hvor vi ble nys-
gjerrige på å prøve teknologien, fotografen 
visste om at Superstudio Aircam hadde ut-
viklet en mer avansert plattform som klarte 
å løfte mer nyttelast, og dermed klarte å takle 
et bedre kamera, noe som medførte at tekno-
logien var veldig interessant for oss, sier Lena 
Götestam Sellman fra Lucky Punk.

– Vi startet da Octocopteret ble oppfunnet, 
siden begynte vi å bruke disse i våre produks-
joner, i forbindelse at akkurat Superstudio 
Aircam begynte å utvikle sine plattformer, og 
vi så hvilke muligheter det ville gi, forklarer 
Christer Andersson fra Femti5.
Naturligvis er det mange fordeler ved disse 
systemene sammenlignet med virkelige he-
likopter. At det kan være kostnadseffektivt 
er en ting, men i noen tilfeller er Octokop-

teret faktisk mer fleksibelt synes både Lena 
og Christer.

– Det er mindre og kan levere bilder hvor 
det er smalt, og / eller der et helikopter ikke 
kan få plass. Man kan rett og slett få bilder 
som vi ikke kan få med et ekte helikopter, 
sier Lena.

 – Det avhenger selvfølgelig av hva slags 
type produksjon du skal gjøre, men jeg synes 
det er mange fordeler med et Octokopter. Å 
kunne plukke det ut av bilen og ha det klart 
til å fly på ett minutt, gir helt nye muligheter 
for å jobbe raskt. Bruk av et helikopter må 
planlegges på en helt annen måte. Her står 
man litt mer fritt, synes Christer.

– Selv om det er mer følsomt for vær og 
vind, kan det være verdt risikoen for dårlig 
vær. Et vanlig helikopter koster så mye at du 
må være sikker på at det er det rette været, sier 
Lena. Vi bruker sjelden et Octokopter under 
en hel innspillingsdag, det handler vanligvis 
om et par timers innspilling. Har vi dårlig vær 
som påvirker flyvningen, prøver vi å gjøre om 

bli skrevet manus på en annen måte til kom-
mersiell reklamefilm. Nå er det mulig å gjøre 
innspillinger som tidligere var helt umulig, 
forklarer Christer.

–  På ide stadiet tenker vi selvfølgelig en del 
på teknologien som skal brukes til innspil-
lingen, men på en generell måte. Eksempelvis 
så tenker vi kanskje på de delene av filmen 
som med fordel kan filmes med Octokopter. 
Men det er først når ideen er satt, og vi begyn-
ner med detaljplanleggingen av produksjo-
nen, at vi begynner å bestemme hvilken tek-
nologi vi skal bruke, sier Lena.
Både Chris og Lena er enige om at man får 
helt nye muligheter til å ta bilder som man 
tidligere ikke kunne levere til sine kunder.

–  Vi filmet i Stockholm sent i fjor for Volvo, 
og da kjørte vi inne i byen på ganske smale 
gater og da brukte vi en Octokopter. Vi kunne 
levere kjørebilder som ikke ville vært mulig 
med et vanlig helikopter. Det hadde aldri vært 
i stand til å gå så lavt blant husene som dronen 
gjorde, sier Lena.

–  I tillegg fungerer Octkopteret også som 
en Jiib og en kran, alt i ett, og det er utrolig 
smidig fortsetter Christer.

planene. Hvis vi for eksempel hadde planlagt 
å filme med Octokopteret på morgenen, men 
været setter en stopper for oss, så prøver vi 
og legge om planene slik at vi kan filme på 
ettermiddagen hvis varselet ser bedre ut da.

Har du lagt merke til en økning i  
forespørsler fra kunder med bilder kun 
fra Octokopter?

–  Vel, det vil jeg nok ikke si. Sannsynligvis 
handler det i stor grad om at vi selv har vært 
veldig åpene for det. Det er en veldig god tek-
nologi, så det føles naturlig for oss å presen-
tere muligheten for kunden. Kunden har rett 
og slett ikke trengt å spørre før vi presenterer 
muligheten, ler Lena.

– Hvis du ser på alle produksjonene som 
blir gjort i både de høyeste og laveste segmen-
tene, så har det har det nesten blitt en forut-
setning å ha med slike bilder i en produksjon. 
Det er det nye og har satt en slags standard. 
Kundene blir mer og mer klar over hva hvilke 
muligheter som finnes. Jeg tror det snart vil 

Reklameinnspilling for Volvo 
XC90 i trangt bymiljø.

Rigg klar for vinterbilder til en bilreklame

VI BRUKER HIGH-END SPEKTRALANALYSER OG 
WOODOOFILTRE FOR Å REDDE NEGLEBITENDE 
PRODUSENTER SOM LIDER AV DÅRLIG OPPTAKSLYD!

25 ÅRS ERFARING • OPPTAK • MIKS  
• RESTAURERING • VO • ORIGINALMUSIKK

DÅRLIG ELLER 
 ØDELAGT OPPTAKSLYD? 

 – VI TAR UTFORDRINGEN!

TLF. 90794014 • POST@SARG.NO • WWW.SARG.NO
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Idag passer Octokoptre og quadrakoptrere 
for de fleste oppdrag hvor du ønsker å heve 
produksjonsverdien, og samtidig ha mulig-
heten for helt nye bildeløsninger. Teknolo-
gien har tidligere vært vanlig i bilreklamer, 
men idag er bruksområdet spredt. Femti5 
gjorde en jobb for Guideline, en produsent 
av fluefiskeutstyr, bildene de trengte til den 
reklamefilmen hadde aldri vært mulig å skyte 
med et ekte helikopter.

–  Det hadde forstyrret overflaten på van-
net, og fiskeren ville slitt med å kaste sluken, 
så der var quadcopteren helt overlegen. Vi 
kom tett på en måte som aldri hadde gått el-
lers. Rotorens down wash på et ekte helikop-

Hva synes dere om barnesykdommene teknologien hadde  
i begynnelsen?
–  I begynnelsen var man ofte bekymret, spesielt når det var kaldt og 
batteriene måtte kjempe og det pep og varslet, så når man da satte 
opp en RED-rigg var man litt nervøs. Men jeg tror faktisk det er 
få barnesykdommer igjen nå, utviklingen har gått så fort fremover, 
sier Christer.

–  Det som vi har lagt merke til er at batterilevetiden er ganske kort, 
legger Lena til, så man kan kanskje ikke fly så lenge som man skulle 
ønske. Men med den raske utviklingen av teknologi i vår bransje, er 
jeg overbevist om at det kommer til å bli bedre og bedre.

Hvorfor er Octokoptere så populære i reklame bransjen?
–  Vi lever i en bransje som er utrolig presset økonomisk. For ti - fem-
ten år siden var det en helt annen bransje å jobbe i med mer penger 
og større produksjoner. Teknologien har blitt mer tilgjengelig, og 
folk vet hva teknologien er i stand til idag. Det koster en brøkdel av 
hva det koster å sende opp en ekte helikopter. Bildene vi kan ta idag 
til kunder som ikke har store budsjett, er de samme bildene som de 
store produksjonene leverer, sier Christer.

Fleksibiliteten med teknologien gir så mange muligheter, sier Lena, 
dette i kombinasjon med at det er svært rimelig.

ter hadde gjort det umulig å ta disse bildene. 
Det er veldig mange muligheter med Octo-
koptre, og jeg tror vi bare har sett toppen av 
isfjellet når det kommer til bruken i forbin-
delse med reklame. 

Når det gjelder begrensninger, er det vel 
fysiske problemer man tenker på først. Men 
vi har for eksempel filmet i 20 m / s, og fått 
et godt materiale. Men været er helt klart en 
trussel. Skjeve bilder  kan man til en viss grad 
rette opp i redigering, men med den nyeste 
teknologien er slik at vi nesten ikke trenger å 
stabilisere noe, sier Christer.

Når vi filmer eksempelvis med et Octo-
kopter, så står vanligvis regissøren sammen 

med kameraoperatøren, og kan gi regi derifra.  
Etterpå har vi også en DoP som sjekker bilde-
ne. Det er egentlig som en vanlig innspilling 
bare at du også har med en pilot. Når vi skyter 
med et Octokpter, planlegger vi svært nøye 
og snakker med piloten og DoP før vi setter 
opp utstyr. Fra en regissørs ståsted, så styrer 
man ikke opptaket på samme måte som du 
gjør når du har kameraet på en dolly, men på 
den andre siden så planlegger man så mye før 
at det ikke skal være behov for direkte regi un-
der flyturen. Alle vet allerede fra begynnelsen 
hva som forventes av dem under skytingen.

– Det vanskeligste oppdrag hittil med et 
Octokopter, var nok når vi holdt på med 
Guideline-innspillingen. Bortsett fra at det 
var over vann og med masse trær rundt, 
skulle skuespilleren få til fiskestangkast, slik 
at kroken ikke satte seg fast i rotorene. Vi 
var litt nervøse. Vi måtte også forholde oss 
til vinden. Hvis du er ute på kysten så er det 
en utfordring, men jeg har faktisk ikke møtt 
noen enorme utfordringer der Octokopteren 
setter grenser med det systemet vi bruker, sier 
Christer.

– Jeg kom til å tenke på et opptak hvor et 
quadcopter, som faktisk ikke var vårt, kom-
pliserte ting. Det var ved kysten, og vi skulle 
ta kvelds bilder av fyrverkeri. På grunn av till-
latelser og høy lyd, så hadde vi knapt med tid 
før vi ikke fikk skyte fyrverkeriet lengre. Vi 
hadde bare et kort vindu for skytingen. Plut-
selig kom det et hobby quadcopter flyvende 
når det var tid for oss å filme. Det var helt 
umulig for oss å svare på hvor det kom fra. Det 
fløy frem og tilbake og minuttene gikk. Til 
syvende og sist var det bare et øyeblikk igjen 
hvor vi kunne skyte bildene når det endelig 
forsvant. Så problemet er ikke bare med sine 
egne flygendesystemer, men disse ser ut til å 
finnes i alles hjem nå for tiden, og du vet aldri 
hvor de kan dukke opp, ler Lena.

– Det beste med å jobbe sånn som vi gjør, 
er når vi får være ute i naturen, fortsetter 
Christer. Men et av de morsomste oppdrage-
ne var da vi benyttet anledningen til å ekspe-
rimentere litt da vi filmet  for Volvo Polestar. 
Da lekte vi oss og testet utstyret maksimalt 
for å oppnå nesten umulige bilder. Det var 
virkelig moro!

– Vi jobber med mange morsomme og  
interessante prosjekter, bilindustrien er ett 
av dem. Produksjonen vi gjorde i forbindelse 
med XC90 lanseringen, var en morsom ut-
fordring da vi ville ha med alle sesongene i 
filmen. I den kommersielle filmindustrien, er 
det uvanlig å jobbe med en film over så lang 
tid, forklarer Lena.

Smidighet med et Octokopter. Ute av bilen og 
klart til å fly i løpet av noen minutter.

Klar til å filme i smale, trange bygater. Ikke noe 
problem for en Octokopter!

Regi følger vanligvis opptaket gjennom en liten 
monitor vedsiden av Octokopterpiloten.

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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Tekst & foto: Geir Bergersen

REPORTASJE  IBC 2015

Skal man telle deltakerantall var IBC2015 en suksess med over 55.000 besøkende, noe som er en historisk 

rekord.  Etter snart 20 år med IBC-messer er det markant hvordan fraværet av de store nyheten har blitt de 

siste årene.  Men at etterspørselen og økonomien i kringkastingsbransjen er noe bedre tror jeg IBC2015 viste.

IBC 2015 
- rekord i antall 

Her er Sony sitt nye 4K kamera, en av de markante nyhetene på IBC 2015

Skal man se etter trender som er avgjørende for bransjen står veivalget 
i forhold til IPTV som sentralt.  Utfordringen er at selv om det er en 
rekke aktører som leverer teknologibokser med porter og mulighet for 
IP-kommunikasjon, er det et stykke fram til vi har en infrastruktur for 
hvordan standardene for IP-kommunikasjon skal være.  Når teknolo-
gier og løsninger skal fungere sammen  kreves det at man er enig om 
en felles standard.  Sony har dannet et konsortium sammen med en 
rekke partnere og de vil at deres løsning skal godkjennes som felles 
bransjestandarder av aktører som EBU og SMPT.  Den prosessen vil 
fortsatt ta en stund, og ikke alle aktører er enig med Sony sitt veivalg.  
Ut i fra signalene på IBC2015 synes det likevel som om utvikling mot 
IPTV som et veivalg for intern produksjons og infrastruktur kan være 
et alternativet for enkelte kringkastere.  I England har allerede British 
Telecom bygget ut en løsning for produksjonsflyt i mot sine IPTV platt-
former.  Flere løsninger vil antagelig kommer.

Nye kameraer
Sony lokket med nyheter på årets IBC2015 messe. Og deres nye FS5 
kamera med S35 bildesensor ble utførlig presentert.  Hvis du trodde 
det var et tomrom mellom PXW-FS7 og NEX-FS700 i Sonys 4K video-
kamera line up, var du ikke alene: Sony trodde det, også. Det er derfor 
de nylig avduket PXW-FS5 et kompakt Super 35mm videokamera for 

Strategisk markedsdirektør for Sony, Claus Pfeifer med deres nye A7S II  kamera. Stuart Ashton er sjef for Black Magic Design i Europa.

Johan Otterström i Dracosystem forhandler Datavideo.  Datovideo kommer nå med løsninger for å skifte ut Coax-kabler med fiber til en fornuftig pris.

å fylle denne plassen. Kamera er planlagt å være i salg i november FS5 
kamera vil koste $ 6699 (for bare kamerakroppen) eller $ 7299 med 
en 18-105 mm linse.

FS5 er tenkt som start-up modellen i Sonys profesjonelle videoka-
mera line-up. Ifølge Sonys strategisk markedsdirektør Claus Pfeifer er 
FS5 rettet mot fotografer som liker den kompakte størrelsen på FS7 
(med den fordelen at FS5 er enda mindre).  FS5 er det ideelle for opptak 
med drone, og med funksjoner og pris som gjør det attraktivt å jobbe 
med for indie filmskapere og frilans dokumentarister. 

A7s II, etterfølger var også en viktig nyhet på messen. Dette er et 
populært kompakt systemkamera som har som har en kvalitet som gir 
en god evne til å til å matche rollen som et B-kamera for dyrere Sony 
søsken som FS7.

A7S II kamera kommer med 14-bits ukomprimert RAW, 5-akse sta-
bilisering og høy følsomhet. A7s II  gir lite støy over et bredt spekter 
med ISO-området.  Kamera har en 42.4 megapixel med utrolig stor grad 

av detaljnivå selv ved 100 prosent zoom.  Kamera gir deg mulighet til å 
skape et pro-style look til en overkommelig pris.

Infrastruktur og kreativitet
Stuart Ashton Europeisk Direktør i Black Magic Design kunne fortelle 
at de vil fortsette å fokusere slik de har gjort til nå.  
– Vi har et IT-fokus i vår utvikling og det er en strategi vi har lykkes med 
og en vei vi vil fortsette på fortalte han til Monitor.  Ashton er usikker 
på hvilken vei kringkastingsbransjen vil gå i forhold til IPTV, men det 
han er sikker på er at Black Magic Design raskt kan snu seg og tilpasse 
aktuelle løsninger.  – Vi har over tid nå vist at vi kan levere nye løsninger 
på kortere tid enn våre konkurrenter.  På kamerasiden kom selskapet 
med en oppdatering på Ursa Mini, det er nå mulighet til å skifte ut 
PL-mount med et B5-mount slik at standard kringkastingsoptikk kan 
brukes til kamera.  Pluggoppsettet er også endret med at Ursa Mini nå 
har fått en 12G-SDI inngang.



www.monitormagasin.no20  4-2015

Mediabank fra norske MediaNetwerk er en CMS løsning for videofiler.

Jesper Kolvig fra Sennheiser med deres nylanserte trådløse AVX-mikrofon. 

Wisycom med nyheter
Wisycom kommer med nyheten MTP41S Pocket en trådløs sender 
som forhandles av Video4 i Norge. Dette er en ekstremt liten og lett 
lommesender, og den er spesielt designet for å fungere sammen med 
profesjonelle trådløse mikrofon applikasjoner, du kan sette opp flere 
sendere sammen og bruke den til lydopptak innen kringkasting, film 
og scene.

MTP41S kommer med 232 MHz båndbredde i 470/798 MHz-
området, og tilbyr et bredt spekter av frekvens alternativer. Installasjo-
nen er enkel og rask via en OLED-skjerm, og kan administreres ved 
hjelp av en frekvens knapp og eller en egen skuldervelger. MTP41S 
kommer med fleksibel PCB (ingen kontakter) for utvidet pålitelighet, 
og en ultralett metallegerings kropp. Den tilbyr også valgbare multi-
systemer: ENR (støy optimalisert) eller ENC (voice optimalisert). 
Strømalternativer inkluderer  AA Alkaline eller oppladbare NiMH eller 
lithium-batteri.

Den største nyheten med MTP41S er en integrert begrenser.  Dette 
gjør at Peak lydnivåene kontrolleres bedre og begrenseren slår inn ved 
30 dB over peak, Enheten overfører et digitalt modulert signal som opp-
rettholder en forvrengning mindre enn tre prosent, uten tapt kvalitet. 
Disse egenskapene har blitt lagt til som en standard ytelse i Wisycom 
senderen.

Glensoundmed HD Voice
Expedition heter et nytt produkt fra Glensound. Dette er en 4G HD 
Voice boks som gjør det mulig å koble opp din mobiltelefon med et 
sendesignal.  Løsningen er  basert på Glensound HD Voice og denne 
er kompatibel med 4G LTE-nettverket. Expedition kan levere 3.4kHz 
samtaler på 2G GSM, 3G UMTS og 4G LTE, eller 7kHz wideband HD 
tale i 3G UMTS og 4G LTE. Expedition kommer med to mic / linje / 
48V innganger og to hodetelefonutganger. Den kommer også med en 
manøvreringsskjerm som kan forenkle oppsett for sending. 

Norsk løsning for CMS
Det norske selskapet MediaNetwerk har utviklet en Mediabank løs-
ning som de selger som et tillegg til Asperia sine filetransfer løsninger.  
Mediabank er et Content Management System (CMS) som gjør det 
lett og sikkert å administrere, videresende og kvalitetssikre videofilene 
dine.  I Norge er løsningen brukt av kringkastere som TVNorge og 
en rekke produksjonsselskaper.  Internasjonalt har de også fått flere 
kunder på plass og de bygger nå opp en organisasjon ute i Europa.  
Mediabank er markedets mest praktiske og mest kraftfulle verktøy for 
vurdering og godkjenning, samt for offentliggjøring og lagring av vi-
deoproduksjoner.

Systemet er utviklet for å håndtere tunge videofiler av kringkas-
tingskvalitet. Det inkluderer funksjoner for å lette flyten av arbeid i 
post-produksjon, noe som åpner for kommentarer og godkjenninger, 
distribusjon og lagring. Mediabank forenkler rutiner og arbeidskre-
vende prosesser, bidrar til effektivisering og forbedring av dag-til-dag-
situasjon for alle som arbeider med tunge videofiler.  Nå kommer de 
også med en løsning for reklamepublisering som er koblet opp med AC 
Nielsen sine reklamekoder.  På denne måten får kringkasterne kvalitets-
sikret hvilke reklamefilmer de sender på hvilke kanaler, tidspunkter og 
antall visninger.

Panasonic AG-DVX200. 
I Las Vegas på NAB2015 møtte vi for første gang en mock up av AG-
DVX200. På IBC 2015 viste Panasonic fram kamera.  Det  nye 4K ka-
mera har en listepris på 4,699 euro. De første enhetene av kamera ble 
levert av Panasonic allerede i slutten av september 2015.  Nå i oktober 
2015 vil kameraet være tilgjengelig hos en rekke forhandlere.  Torben 
Hallum som er salgssjef for Panasonic i Norden, har allerede bestilt et 
større parti som skal ut til forhandlere i Norge, Sverige og Danmark.
Panasonic fremhever DVX200 spesielle bildestabilisator funksjon som 
et av salgsargumentene,  men også mulighetene til å fokusere manuelt 

Jakob Graversen, Kristian Rose Boeeck og Nicolaj Steffensen har bygget seg opp en posis-
jon som Avid spesialister i Danmark.  Nå satser de i Norge med eget Oslo-kontor.

Torben Hallum, Nordic Senior Sales Manager for Panasonic med deres nye Panasonic 
AG-DVX200 4K kamera.

med en større grad av presisjon enn konkurrentene. Fokus systemet 
har generelt mange  forskjellige måter å sikre at du får kontroll over 
fokus i bildet.

Oppkjøp og endringer
Avid kjøpte tidligere opp Orad.  Selskapet står nå med en sterk produkt-
rekke i merkegruppen STUDIO.  Vi tok en prat med Ofir Benovici som 
kommer fra Orad og Dana Ruzicka fra Avid, om hva sammenslåingen 
kan bety for kundene.  -Orad representerte en fantastiske teknologi, 
forteller Dana Ruzick.   Vi var mest interessert i hva de gjorde innen 
kringkastings grafikk. Deres produktet var noe vi virkelig trengte for 
våre kringkasting klienter. Vi tenkte det ville være fint å ha et produkt 
som vi lett kan integrere i plattformen.  Avid tror at de kommer til å kom-
me tettere på kunder innen sport og live sportsmarkedet. Orad sports 

produkter gir kringkasterne muligheter til å løfte TV-presentasjonen til 
et nytt nivå. Ofir Benovici skal jobbe med den tekniske integrasjonen 
opp i mot Avid sine løsninger, han ser at mange produkter i Orad sin 
gamle produktportefølje kan gi en fullskala produksjonsflyt.

Oppsummering
Det amerikanske konsulentsselskapet Devoncroft Partners gjør opp-
summeringer bransjemesser som IBC2015.   De har følgende analyse 
av utviklingstrekkene.  Vi beveger oss nå inn i et landskap der kring-
kastings bransjen tar i bruk mer og mer general-purpose teknologi.  Vi 
går spesialiser hardware bokser til sømløse software løsninger, og det 
hele vil ende i virtuelle infrastrukturer i nettskyen.  Ennå er det litt tid 
til vi er der, men dette kan antyde veien framover.

Ofir Benovici kommer fra Orad og Dana Ruzicka fra Avid. Nå skal de samarbeide etter at Avid 
kjøpte opp Orad. 

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?
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Tekst & Foto: Jonas Nimmersjö 

REPORTASJE KRANBIL

Hvis du ønsker at kameraet skal følge en bil i bevegelse, eller du trenger å holde tritt med løperen under et 

maraton, så det er sikkert mange måter å løse det på. Men en måte som gir en ekstra touch på sluttresultatet, 

er å følge løperen eller bilen ved hjelp av en kranbil hvor kameraet er hengt opp i et dempet hode.

Kranbil for trange miljøer

Gunnar Hoaas fra Medianor har konstru-
ert en kranbil for TV og film. Bilen er en  
modifisert Renault Twizy. Siden det er en 
elektrisk bil, er riggen veldig stille og bilen 
kan brukes i trange miljøer, eller i miljøer 
der bensinbiler med eksos og bråkete moto-
rer er utelukket. Det finnes også andre biler 
med kamerakran i skandinavia, og alle har 
sin spesialitet.

– Jeg ser ikke min bil som en konkur-
rent for andre kranbiler som eksempelvis  
XCorpion, sier Gunnar. Min bil er mer  
et supplement.
Monitor fikk følge Gunnar og bilen på 

kunne bygge en rigg for meg.
Guffe avslørte da for Gunnar at Swedish 

Chameleon arbeider med å utvikle en rigg 
som de ønsker skal bli den beste noensinne. 
De har holdt på med programmering av rig-
gen i et par uker, og avslører at den vil ha noen 
funksjoner som ingen andre rigger har
– Det har tatt lengre tid enn planlagt. Men jeg 
vet hvor vanskelig det er å sette tidsrammer og 
er veldig tålmodig, forklarer Gunnar.

Tre personer i bilen
Den lille elektriske bilen er bygget på en 
måte som gjør det mulig å raskt endre riggen, 
ifølge Gunnar. En time skal holde. I pakken 
med kranriggen, er det to seter bak i bilen for 
fotograf / kranfører og produsent. De sitter 
bakovervendt i et trangt rom med skjermer 
og betjeningselementer i et oppfelt flightcase 
forran seg. Boksen er lett å legge sammen og 
fjerne, som muliggjør utskifting av rigg.

Skjermene, en 17 tommers Black Magic 
HD-skjerm og to 9-tommers Black Magic 
HD-skjermer, har innstillinger for video- 
nivå og lyd, og kan brukes til ulike kilder. I  
en direktesending, kan du for eksempel bruke 
en av dem som returskjerm, sier Gunnar.
– Målet er at det skal være tilrettelagt slik at  
det er enkelt for regissøren og fotografen å 
komponere og få full kontroll over bildene, 
sier Gunnar. Jeg har montert digitale motor-
kontroller i boksen og kontrollsystemer for 
fokus og zoom. Motorkontrollene er program-
mert for joystickstyring, og jeg har satt inn en 
bryter slik at jeg kan velge om jeg skal styre 

Kameraet rigges opp på kranen og Gunnar Hoaas  
balanser mens Adrian Levander stiller inn 
fjernstyringen av kameraet og Ronin-riggen.

et oppdrag, en klar og kald vårkveld i  
Stockholm. Kvelden startet i Delight Stu-
dios i Hammarby havneby, der Gunnar 
og bilen hans skulle møte opp med foto- 
graf Adrian Levander og produsent  
Carl-Axel Wahlström. Dea var også på  
plass, sjåføren som denne kvelden  
skulle kjøre kveldens stjerne, en BMW 
520 stasjonsvogn. Da alle var på plass, 
ble det montert en Ronin gimbal-
hode på kranen, og deretter kameraet,  
en rød RED Dragon med et Kova  
Anamorphic, 50 mm T2,3 objek-
tiv. Gunnar balanserte kranen mens 

Adrian styrte fjernkontrollen til ka-
meraet og gimbalhodet. Så gjorde  
de noen testgjennomganger på en plass 
utenfor studioet.

Startet med firehjuling
Gunnar er TV-fotograf og er en allsidig per-
son som hovedsakelig bygger det meste selv. 
I 2013 kjøpte han eksempelvis en ATW fire-
hjuling, for å bygge den om til et kjøretøy med 
et stødig kamerarigg.

– Ideen kom etter at jeg hadde laget en film 
for Taxinge Gods om deres store skurtreskere, 
sier Gunnar. Jeg sveiset sammen en rigg, gjor-

de noen tester, og sendte ut en film til alle jeg 
kjente i TV-bransjen.
Resultatet av denne kampanjen, var at Gunnar 
en dag ble kontaktet av Robert Lindius, pro-
dusent av SVTs program «Atleterna». 

Gunnar forteller at Robert Lindius var på 
jakt etter SteadiCambil. Men de hadde et krav, 
den måtte være elektrisk. Gunnar og Robert 
reiste rundt og testet forskjellige biler, og falt 
for en Renault Twizy.
– Det var den raskeste, mest stabile samt at den 
så best ut, sier Gunnar. På tre dager saget jeg 
først bilen i to deler, deretter sveiset jeg den 
sammen igjen med et rigg med to SteadiCam 
i samme bil, en på siden og en bak.

Etter innspillingen av «Atleterne», fikk 
Gunnar en bestilling fra ELK Production som 
lager Ninja Warrior. De ønsket en rigg med en 
fotograf som kunne sitte to meter over bakken. 
Gunnar klarte å løse dette, og hans Twizy ble 
brukt under produksjonen. Noen av fotogra-
fene i produksjon synes at han  skulle sette en 
kran på bilen. Gunnar tok tak i den ideen.

Swedish Chameleon
I oktober 2014, begynte Gunnar arbeidet med 
å tegne og sveise sammen kranen . I februar 
gjorde han den første testen. Gunnar har også 
innledet et samarbeid med Guffe Funk på 
Swedish Chameleon.
– Siden jeg begynte å bygge bilen, har jeg sy-
nes at Ronins gimbal har vært litt svak. Den 
fungerer bra i lave hastigheter, men den er 
ikke sterk nok hvis det begynner å gå raskere. 
Derfor kontaktet jeg Guffe for å høre om han 

kranen fra regiplassen eller fra førersetet.
Bilen og dens funksjoner er drevet av elek-

trisitet, og Gunnar har derfor montert to 
ekstra batterier i tillegg til bilens eget batteri. 
Bilens originalbatterier varer lenge, under 
innspillingen av Ninja Warrior ladet vi ikke 
bilen på tre dager. Men de ekstra batteriene 
for skjermene og kranen gir ekstra sikkerhet.
– Det gjør at jeg aldri trenger å være redd for å 
gå tom for strøm, sier Gunnar. Et av batteriene 
gir strøm til kranarmen, og det andre batteriet 
gir strøm til kameraet, elektronikk, skjermer, 
sendere og lignende.

Alternative biler
Medianords og Gunnars bil er ikke de eneste 
på markedet for leie i Skandinavia. Movie-
bird i Oslo har f.eks en High speed ML som 
monteres på bil.  Men Lyd & Bildemedia sin 
nye kranbil XCorpion, en Volvo XC90 V8 er 
et unikt verktøy. Deres kran er bygget av det 
spanske selskapet Service Vision. Volvoen  har  
forsterkede bremser og fjæring.
– Riggen kan leies til en pris på rundt 60 000 
kroner per dag, sier Daniel Thisell fra Lyd & 
Bildemedia. Prisen inkluderer også tre perso-
ner.  En presisjonskjører, en armoperatør og 
et hode operatør.
XCorpion-Volvoen kan romme opptil tre 
ytterligere personer, blant annet fotografen 
og produsenten fra filmselskapet. Det følger 
med et intercom-system for samtlige perso-
ner i bilen, og for å kommunisere med nøk-
kelpersoner utenfor bilen. Det er alltid mulig å 
forhandle om prisene, og det avhenger av flere  

Fotograf Adrian Levander og producent 
Carl-Axel Wahlström.
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faktorer, forklarer Daniel. Bilen blir fraktet 
tilinnspillingsstedet i en trailer, og avhengig 
av hvor innspillingstedet er, kan det komme 
en tilleggskostnad for transport.

Stockholm by night
Etter prøvekjøringen utenfor Delight  
Studios i Hammarby havneby, kjørte  
Gunnar inn kranbilen i traileren, som også 
var en provisorisk modifikasjon. Bilen og 
kranen står trygt i traileren slik at kame-
raet kunne henge på under transporten til  
Riddarholmen hvor kveldens første innspil-
ling skulle finne sted. Heldigvis for Moni-
tors reporter, som ikke hadde er planlagt for  
kveldens kulde, hadde Gunnar en scooter-

dress i varebilen, som han tok på seg. Og da 
kunne han låne bort jakken sin. Gunnar hadde 
testet bilen med kranen i februar, så han visste 
hvor kaldt det kan være i en åpen Twizy, og de 
hadde derfor med seg klær for ekstrem kulde. 
Den klare nattehimmelen, og den rolige sjøen 
gjorde scenen magisk. Den nypolerte BMWn 
med tente LED- lys, glittret i natten lys og  i 
bakgrunnen skinner lys fra Stockholms sky-
line som speiler seg i innsjøen Mälaren. Det 
eneste problemet med valget av opptakssted 
var at kaien, Evert Taubes terrasse, ikke  var 
asfaltert. Det var dekket med småstein og be-
tongplater, så innspillingen ble ikke som man 
hadde håpet.
– Jeg trodde at den ville håndtere ujevnhe-
ter i veibanen bedre. Her hadde jeg forventet 
mer støtte og kompensasjon, sier Carl-Axel.  
Derimot var den presis akkurat som jeg had-
de forventet, både når det gjelder smidighet  
og presisjon.
Hvordan synes du det var å bruke av  
kranbilen?
– Den har fordeler og ulemper. Fordelen er at 
den er utrolig smidig og liten, noe som gjør at 
man ikke tar mye plass på veiene eller trekker 
til seg for mye oppmerksomhet, sier Carl-
Axel. Den elektriske motoren er dessuten 
fantastisk, ettersom man ikke blir forstyrret 
av svingninger som lett skaper trykk som for-
styrrer kameraet. 

Ulempen er at på grunn av sin vekt og stør-
relse, håndterer den ikke et ujevnt underlag 
så bra. Men den er utmerket på flate veier 
som motorveier eller generelt nylagt asfalt, 
men presterer dårlig på grovt materiale som 
brostein eller de minste ujevnheter. Men vi 
kunne bruke det på fortau og sykkelstier, noe 
som er fantastisk.

Gunnar var heller ikke helt fornøyd med 
nattens arbeid, og mener at det ikke fungerer 
med et 50mm objektiv på en kran. Han lengter 
etter en Gimbal fra Swedish Chameleon.
– Bildet er for trangt med 50 mm og man taper 
fartsfølelsen, sier Gunnar. Og Roninriggen er 
litt svak. En Swedish Chameleon på bilen min 
ville være kronen på verket.

Selv om det ikke gikk som forventet på de 
ujevne veiforholdene, er Carl-Axel fornøyd 
med nattens innspillinger. Monitors repor-
ter forlot teamet og den varme jakken ved 
22-tiden, de andre dro videre til andre inns-
pillingssteder og holdt på helt til klokken fire 
om morgenen.
– De siste timene var vanskelig å komme 
gjennom, hovedsakelig fordi det krever mye 
presisjon og tålmodighet, sier Carl-Axel. Men 
med kaffe og boller, lyktes vi!

BIL Elektrisk Renault Twizy

KRAN Bygd av Gunnar Hoaas med gimbal-

hode fra Ronin

Øvrige rigger: SteadiCam med en eller to 

kameraer,  SteadiCam montert høyt på 

taket, ca. 2 meter

KRANBILEN Black Magic HD-skjermer (1x14” 

og 2x9”) for fotograf og produsent

PRIS 25 000 kroner per dag, inklusive 

gimbal, transport, samt sjåfør. 

Under fotomessen i 2014 viste Lyd & Bildemedia ut sin spesialtilpassede kranbil XCorpion. En Volvo XC90 med V8-motor 
og forsterkede bremser og fjæring. Du får dog ikke kjøre den selv, føreren er en av tre personer som inngår i leien.

I løpet av kvelden gjorde de flere forsøk på å følge 
BMWen på Riddarholmen med nattlys fra Sør- og 
Nord Mälarstrand i bakgrunnen før teamet dro videre 
till neste innspillingssted.

ISE

ISE is a joint venture partnership of

ISE 2016 – Four days, for you, for your business, for the better!

MORE 4 YOU

ISE 2016 is the international destination of choice for AV, 
systems integration and communication professionals. It 
provides a defi nitive four-day showcase for the world’s leading 
product manufacturers and service suppliers in combination 
with an exclusive training and conference programme - all 
under one roof. 

Find out more and register: www.iseurope.org
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 Et fantastisk allroundkamera, det kortfattede signalementet på Sony PXW-X180 er nytenkende. 

Det gir svært god bildekvalitet til en rimelig pris. Hva mer kan du ønske deg?

Tekt & foto: Jos Svendsen

Sony PXW-X180 er et 

fantastisk kamera med ett 

veldig brett bruksområde.

TEST FILMKAMERA

Sony PXW-X180

Tradisjonelt og nytenkende

Den innebygde søkerskjermen er spennende, OLED-søkeren er noe av det beste vi har sett på et 
profesjonelt videokamera.

Noe du virkelig ønsker deg under et opptak 
er trygghet. Man vil være sikker på at kame-
raet virkelig leverer, og sikker på at videoen 
blir perfekt i redigeringen. Med PXW-X180, 
har Sony laget et kamera som er en raffinert 
oppfølger til det klassiske EX1, samtidig som 
det er fullpakket med den nyeste teknolo-
gien. Med andre ord, er dette så nærme du 
kommer et ideelt all-round HD-kamera.

INNOVATIV OPTIKK
Kameraet har et 25x Sony G-objektiv med 
en rekkevidde fra 26mm til 650 mm, omreg-
net til 35 mm format. Og det har selvfølgelig 
tre innstillingsringer. Objektivet kan foku-
sere så nært som 1 cm fra det fremste linse-
elementet. Blenderen begynner på F1.6, 
og går helt ned til F3.2 på full zoom. Det 
har innebygd optisk og elektronisk bilde-

stabilisering, som fungerer usedvanlig bra. 
Bildene lander på tre 1/3 tommers CMOS- 
bildesensorer.

Mellom linsen og bildesensoren, har Sony 
lagt til noe veldig spennende. Kameraet har 
nemlig ikke bare de tre vanlige ND- filtre-
ne, men det finnes også variable ND- filter.  
De har satt inn en liten LCD i lysbanen. 
LCD kan variere gjennomskinneligheten 
med 1/128-dels blendersteg. Dette betyr 
at du kan ha objektivet på full blender- 
åpning nesten uansett lysforhold. Det vari-
able ND- filtet, kan bare aktiveres sammen 
med de faste ND- filtene, og styres med et 
lite hjul på siden av kameraet. De faste ND- 
filtrene aktiveres med en mekanisk spak. Nå 
gir jo ikke 1/3-tommers sensoren så liten 
dybdeskarphet, men vi synes det var mye 
lettere å kontrollere dybdeskarpheten ved 

Det finnes tre plasser for 
Sonys SxS-minneskort og en 
ekstra plass for ett SDHC-
minneskort som kan lagre 
proxy-innspilling

PLUSS
• Fantastisk bildekvalitet

• Bra optikk

• Smart og anvendbart variabelt

  ND-filter

• Bra codecs

• Veldig fleksible innspillingmuligheter

 som passer inn i mange forskjelle  

 arbeidsflyter

• Proxy-innspilling

MINUS
• Komplisert nettverksdel

• Vifte

• Begrenset slow motion

Panasonic presenterer verdens første 4K 
videokamera med 4/3 størrelse sensor, 
integrert zoomoptikk og 120 fps hi-speed 
i FHD.

Kom innom og test kameraet hos oss!

Bestill i dag for å sikre deg denne kraftige 
og allsidige kamerapakken!

AG-DVX200

Kontakt oss for tilbud og veiledning fra 
våre kunnskapsrike medarbeidere!

Telefon 22 80 40 00 info@videoutstyr.no www.videoutstyr.no Stanseveien 4, 0975 Oslo
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å bruke de innebygde variable ND-filtrene 
enn hos andre kameraer uten denne mulig-
heten, eller ved hjelp av et tradisjonell ND-
filter montert inne i linsen. En stor hyllest 
til Sony for denne fantastiske egenskapen. 

SUPERB BILDEKVALITET
Når vi er inne på eloger, må vi ikke glemme 
Sonys utvalg av codecs. Det er finnes nem-
lig både XAVC Intra og lang GOP, MPEG- 
HD samt AVCHD DV i kameraet, som kan 
ta opp med fargerommet 4: 2: 2 i 10 bit og  
4: 2: 0 i 8-bit. Det går an å ta opp med opptil 

i XAVC 1080P25 i 4: 2: 2 blir skarpt uten 
forvrengning.

Siden kameraets bildesensorer begynner 
å vise et snev av støy først ved +12 dB, preges  
bildene av silkemyke fargeoverganger og 
veldig god mikrokontrast (sistnevnte, ikke 
minst takket være den fantastiske optikken). 
Sammenligning med Canon XF205, tilbyr 
X180 mye bedre bildekvalitet, både i form 
av bedre optikk, men også på grunn av mer 
moderne codec i form av XAVC.

I tillegg kan X180 gjøre MPEG2 -videoer 
som er kompatible med eldre Sony kamera-
er, eller SD i form av DV. Hele dette spekteret 
av ulike codecs innebærer at du kan bruke 
X180 fremfor gamle Sony kamera uten av-
brudd i arbeidsflyten. Ellers kan du levere 
opptak av alle mulige format som en klient 
skulle ønske seg.

NETTVERKSFUNKSJONER 
Kameraet spiller inn på SxS- minnekort, 
men X180 har også muligheten til å spille 
inn proxy- video på SDXC-kort i et eget spor. 
Det kan gjøres med opptil 9 Mbps 720p  
video for rask overføring tilbake til studio,  
eller rask internett-video på stedet. Kame-
raet har WiFi- funksjoner, men som krever 
omfattende nettverks kunnskap for å få det til 
å fungere riktig når kameraet skal fjernstyr- 
es, eller hvis du ønsker å sende video over 
nettverket. Kameraet har også innebygd 
GPS som gjør det mulig å lagre GPS- 
koordinatene sammen med videoen.

Lyddelen er tradisjonell og fungerer 
bra. En smart detalj, er at kameraet har en  
hendig tilbehørssko som muliggjør kabelfri 
tilkobling til eksempelvis trådløse mikro-
foner fra Sony. Når vi er inne på detaljer, må 
også søkeren nevnes. Kameraets OLED- 
søker med 1024x768 piksler, er en av de  
beste søkerne vi har sett på lenge. Søker-
skjermen er også utrolig bra. Kameraet 
har også en lillebror, PXW-X160, som har 
samme bildesystem men ingen nettverks 
funksjon, GPS eller proxy opptak.

OPPSUMMERT
Sony PXW-X180 er et fantastisk kamera 
med et svært bredt bruksområde. Optik-
ken er god, og bildekvaliteten med Sonys 
XAVC codec er utmerket. Sony har virkelig 
satt seg inn i brukerens situasjon, og laget 
et funksjonelt kamera som både ivaretar  
arven fra det klassiske EX1 og har nye smarte 
og nyttige funksjoner, som for eksempel et  
variabelt ND-filter. Dette kameraet burde 
bli en klassiker. 

TYPE HD-kamera

SENSOR Tre 1/3-tommers Exmor CMOS Sensor

OPPLØSNING Effektive pixler (1920x1080)

VIDEO XAVC-Intra: 111Mbps 1920x1080 (59,94i), 112Mbps 1920x1080 (50i), 111Mbps 1920x1080 

(29,97p), 112Mbps 1920x1080 (25p), 89Mbps 1920x1080 (23,98p), 111Mbps 1280x720 (59,94p), 

112Mbps 1280x720 (50p), XAVC-Long: 50/35/25Mbps 1920x1080 (59.94i/50i), 50/35Mbps 1920x1080 

(59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 50Mbps 1280x720 (59,94p/50p), MPEG HD422: 50Mbps 

1920x1080 (59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p), 50Mbps 1280x720 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 

MPEG HD420: 35Mbps 1920x1080 (59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p), 35Mbps 1440x1080 (59,94i/50i), 

35Mbps 1280x720 59,94p/50p), AVCHD: 28Mbps 1920x1080 (59,94p/50p), 24Mbps 1920x1080 

(59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p), 24Mbps 1280x720 (59,94p/50p), DVCAM: 25Mbps 720x480 

(59,94i), 25Mbps 720x576 (50i), Proxy: 9Mbps 1280x720, 3Mbps 640x360, 1Mbps 480x270, 500Kbps 

480x270

LYD 2/2 Linear PCM, AC-3 (AVCHD), Linear PCM (XAVC/MPEG2/AVCHD/DVCAM), Dolby Digital 

(AVCHD)

BLENDERE f/1.6-f/11, og zoom

HODETELEFONUTGANG Ja

LYD INN  XLR-innganger (x2), 3,5 mm mikrofoninngang

WIFI Ja

3G-HD/SD-SDI-UTGANG 3G-SDI (x1), BNC

TIME CODE BNC

GENLOCK BNC

LAN NFC

FJERNKONTROLL 2,5 mm minikontakt

LUKKERTID 1/32 - 1/2000s

SKJERM 8,89 cm (3.5") OLED, 1 560 000 punkter

SØKER 1,27 cm (0.5")

MINNEKORT 2 ExpressCard/34, støtter SxS PRO+ og SxS-1-minneskort (XAVC/MPEG2/AVCHD/DV), 1 

SD/SDHC/SDXC (Proxy), 1 SD/SDHC/SDXC (Utility)

STØRRELSE OG VEKT 410, 200, 190 mm, 2 700 gram

PRIS 48 000,-

DISTRIBUTØR Sony, www.sony.no

112 Mbps på SxS-minnekortet.
Hvis du bruker et SxS- adapter til SDHX- 

minnekortet, kan du ta opp i opptil 50 Mbps, 
men på den annen siden, faller prisen drama-
tisk på minnekortet. Det er 1080p50 i kame-
raet, men det er også mulig å ta opp 720P100 
i 50 Mbps for slow motion. Kameraet bru-
ker dog bare den midterste delen av sensor- 
en til slowmotion. Dette signalet skaleres 
siden opp til 720p. Det gjør at opptak i slow  
motion med X180 kan mangle litt skarphet. 
Det er på den annen siden ikke noe galt med 
skarpheten ved et vanlig opptak. Innspilling 

Nå kan du fargekorrigere en film til en betydelig lavere pris enn bare for noen få år siden. Men, er det alltid det beste 

valget? Og om du har penger å bruke - hva skal du velge? Vi har sett på ulike eksempler på utstyr og ulike grading 

systemer, og snakket med fagfolk om hvordan man forstår hva man bør velge når det gjelder fargekorrigering.

En kolorist trenger verktøy - programvare, en 
kraftig datamaskin og et kontrollpanel. Itillegg 
til en kalibrert skjerm av høy kvalitet. Og noen 
av disse blir billigere og billigere. Utviklingen 
innen utstyr for grading av film går raskt. Pro-
gramvare som for noen få år siden var veldig 
dyrt, er nå betydelig billigere og enklere å 
bruke. Det gjelder alle områdene hvor farge-
korrigering brukes: redigering,  compositing 
til foreksempel After Effects, online systemer 
og dedikerte colorgradingsystemer.

Monitor har snakket med Alexis Van  
Hurkman, som jobber som colorist i New 
York, og har skrevet en bok om fargekorri-
gering Fargekorrigering Handbook: Color  
Correction Handbook: Professional Techni-
ques for Video and Cinema. Han mener at 

det er et dårlig økonomisk valg å prøve å kutte 
kostnader til enhver pris.
–  Det som virkelig betyr noe i slutten, er å få 
et virkelig godt resultat. Jeg skulle jeg ønske at 
produsenter tenkte mer på det. Coloristen er 
den siste som rører filmen din før den går ut 
til publikum.En gang i tiden ble all fargekor-
rigering gjort i et filmlaboratorium eller i et 
stort postproduksjonshus. Men når verktøy-
ene blir billigere, velger mange bedrifter å 
gjøre jobben selv. To av Skandinavias stør-
ste postproduksjonsstudioer har stengt som 
følge av utviklingen. Mike Cosola er colorist 
i Stockholm, og jobber med flere av de store 
postproduksjonsselskapene.

Det er tøft nå, det er ikke slik som det pleide 
å være. Folk ser billig programvare og tenker: 
hvorfor skal jeg betale for noe når jeg kan gjøre 

det selv på min egen datamaskin?
Han mener at de postproduksjonshusene 
som fortsatt finnes, må vise at de er verdt 
pengene, og at bra utstyr ikke er tilstrekkelig.
Kunnskapsrike colorister blir et konkurranse-
fortrinn i stedet.
–  De må ha kunnskaper som produsentene 
ikke har selv, sier Mike.

Før vi går videre, må vi se på de to begrep-
ene som brukes: fargekorrigering og grade-
ring. Begrepet fargekorrigering kommer fra 
bearbeiding av video, mens color grading er 
det engelske ordet for farge bearbeiding av  
video. Men når denne prosessen endret seg,  
og  Digital Intermediate erstattet 35mm- nega-
tiver, så ble uttrykket igjen. I dag refereres det 
vanligvis til fargekorrigering med en høyere 
grad av raffinement. Alle som arbeider med 

Colorister om utstyr

Rickard Ahlbäck, colorist på The Line. Her jobber 
han med reklame for Destination Gotland i DaVinci 
Resolve.

Tekst: Kent Moorhead & Albin Törnberg

Foto: Kent Moorhead

REPORTASJE FARGEGRADING: PROGRAMVARE & UTSTYR
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fargekorrigering og grading kalles vanligvis 
for colorister.

Fargegrading forekommer hovedsakelig i 
tre former: i redigeringssystemer, i compo-
siting- eller online systemer, og programvare 
som er spesialisert på grading. Å forstå de ulike 
alternativene for fargekorrigering er ikke lett. 
Men vi skal prøve å forenkle dette så mye som 
mulig, for å gi et inntrykk av alternativene. Så 
hva slags systemer finnes for grading? Ganske 
mye, selvfølgelig, og forskjellene mellom dem 
er ikke alltid er åpenbare. Vi har delt opp de 
tilgjengelige produktene i  forskjellige typer, 
og sett nærmere på noen av alternativene.
Vi har sett på noen priseksempler fra april 
2015. Hvis det finnes en svensk forhandler, 
står prisene i kroner, ellers er det oppgitt i dol-
lar eller euro, ettersom valutakursen varierer.

NLE - fargekorrigering i redigerings-
programmet
Hvis vi starter med redigeringssystemet NLE 
(som på engelsk står for Non Linear Edititng), 
som for eksempel Avid Media Composer, Fi-
nal Cut Pro og Adobe Premiere Pro, så har de 
vanligvis et svært enkelt repertoar av verktøy. 
Nå finnes det et bredt spekter av funksjoner 
og muligheter til full fargekorrigering. Ek-
sempelvis så kommer nå Premiere Pro med 
Speed   Grade - et helt gradingprogram. Final 
Cut Pro X og Avid blir også stadig mer sofis-
tikerte -både i sine egne verktøy, men også i 
tredjeparts-tillegg slik som de fra Red Giant 
gjorde for at det skulle fungere i ditt NLE.

Den første faktoren du bør se på når du 
velger et system, er hvilket som passer best til 
arbeidsflyten du bruker. For lavbudsjettfoto-
grafen begynner ofte fargekorrigering med de 
innebygde verktøyene i redigeringsprogram-
met. Dessuten arbeider man også direkte i 
tidslinjen uten å eksportere frem og tilbake. 
Når det gjelder hastighet og enkelhet, er det 
vanskelig å slå dette alternativet, sier Alexis 
Van Hurkman.
– For en filmskaper som er superindie og har 
null budsjett, og som kommer til å klippe 
prosjektet sitt selv, og også for en profesjonell 
organisasjon som klipper et nyhetsprogram 
i høyt tempo, og som vil trenge å gjøre end-
ringer i siste liten - er det fornuftig å bruke 
plugins i NLE for grading. Det er ingenting 
galt med det. Verktøyene er kanskje ikke like 
robuste som et dedikert gradingprogram, og 
arbeidsflyten vil ikke være like smidig, men du 
kan jobbe raskt og det er lett å gjøre endringer.
Men for de som føler at de innebygde verktøy-
ene mangler noen funksjoner, finnes det andre 
billigere alternativer. Her er noen av dem:

Magi Bullet Suite 12
Magic bullet-serien inneholder Red Giants 
og all pluggene for fargestyring. Colorista 
fungerer i After Effects, Premiere Pro og Final 
Cut Pro X og Motion 5 fra Apple. Looks fung-
erer også med Sony Vegas Pro og Avid Media 
Composer. LUT Buddy fungerer kun med 
Adobe-programvare. Pris: 799 dollar.

Magi Bullet Colorista III
Colorista inkludert, akkurat som Looks, I Ma-
gic Bullet-serien, og kan brukes med de  van-
ligste NLE- programmene. Denne pluginen 
er mer fokusert på tradisjonell fargekorrige-
ring, og mangler mange av filtrene som Looks 
inneholder. Mange som bruker magic bullet-
serien, gjør fargekorrigering med gamma, 
hvitbalanse, fargemetning, osv. i Colorista, 
og går deretter videre til Looks for effektene. 
Felles for Magiske Bullet- produktene, er at 
de har et enkelt og intuitivt grensesnitt som 
er raskt å lære seg. Pris: 199 dollar. 

Magi Bullet Looks 3.0
Looks er en enkel, men kraftig plugin som 
fungerer med Premiere, After Effects, Final 
Cut Pro X, Motion, Sony Vegas og Avid Me-
dia Composer.Det brukes som en effekt i ditt 
NLE, men det har sitt eget grensesnitt som er 
ryddig og enkelt. Inneholder foruten de van-
lige eksponerings- og fargeverktøyene, sam-
mensatte filtre eller looks. Disse kan fungere 

i noen tilfeller, men er ofte kronglete og noen 
mener at de bør unngås i størst grad. Looks 
er nå ombygget for å dra fullt nytte av grafik-
kortets GPU, noe som gjør det mye raskere. 
Pris: 399 dollar.

LUT Buddy
Kan importere, skape og eksportere brukerens 
egne Look Up Tables for å dele mellom pro-
grammer og skjermer. Pris: Gratis.

Adobe Speedgrade fra Adobe
Speedgrade er Adobes fargekorrigerings-
programvare, laget for brukes sammen med 
Premiere Pro. Meningene med dette er mang-
foldige: noen mener at programmet er altfor 
komplisert og mangler viktige funksjoner, an-
dre hevder at det nesten er Photoshop for film. 
For Premiere brukere, er det verdt et forsøk. 
Det finnes en gratis prøveversjon.

Baselight Editions
En plugin fra FilmLight som fungerer med 
Avid Media Composer og Final Cut Pro 7 
(ikke FCP X). Dette er FilmLight sitt forsøk 
på å konkurrere med Blackmagic Design  
DaVinci Resolve som finnes  til samme pris. 
Med samme grunnleggende verktøy og gren-
sesnitt som Baselight, men uten hardwaren. 
Pris: 995 dollar. 
Det finnes en gratis 30-dagers prøveversjon.

DaVincis programvare har avanserte verktøy. Richard Ahlbäck viser hvordan man kan jobbe med bildet ved å 
isolere deler av det. Her endrer han bølgene bak paret på bildet.

Compositing- og onlinesystemer

Når det gjelder compositing- og online-
systemer, noen ganger kalt DI eller Digital 
Intermediate, har grading tatt mye mer plass. 
Også her er det nå muligheter for avansert 
colorgrading.

Autodesk - Flame Premium Suite

Dette systemet inkluderer en spesialbygd 
Linux-maskin fra HP, og tre programvarepak-
ker med ulike formål: som posting i Flame, 
online redigering i Smoke og fargekorrigering 
i Lustre. Mens Jordskotts fargegrading var i Di-
gital Vision Nucoda, håndterer online redige-
ring i Smoke. Systemet er dyrt, men fungerer 
i sanntid, slik at du slipper renderingstider. 
For prosjekter der klienten er til stede under 
arbeidet kan det være uvurderlig. Det inklude-
rer også teknisk support. Pris: Lustre: 46 100 
EUR, Flame Premium: 77 400 EUR Smoke: 
Kan leies fra 1,540 EUR per år.

Quantel - Pablo Rio
Quantel er spesialisert på finishingsystem 
for materiale med høy oppløsning. Pablo Rio 
integrerer grading med online redigering og 
effektverktøy. De markedsfører seg som en 
helhetsløsning som eliminerer behovet for å 
flytte media mellom programmer. Pablo Rio 
kommer i fire ferdige løsninger, fra HD opp til 
8K i 60p, alt i sanntid. Det er et veldig raskt og 
kraftig system. Filmer som Avatar, The Social 

Network og The Girl with the Dragon Tattoo 
brukte alle Pablo Rio. Til og med i den nye 
Focus, med Will Smith i hovedrollen brukes 
Pablo Rio, selv om Apple i sin markedsføring 
ville få det til å fremstå som den kom direkte 
fra Final Cut Pro X. Akkurat som filmer klip-
pet i for eksempel Avid Media Composer, gikk 
det igjennom et graderingssystem av høy kva-
litet for grading og online redigering. Quantel 
har fått tøffere konkurranse i dag, men Pablo 
Rio er fortsatt med i spillet. Pris: 30 000 EUR.

Dedikerte graderingsystemer
Det er fem hovedsystemer i denne katego-
rien, men hver av dem er tilgjengelige i ulike 
konfigurasjoner til forskjellige priser. Når det 
gjelder pris, så varierer valget fra helt gratis, 
som DaVinci Resolve Lite, til hundretusener 
av kroner for komplette systemer med både 
maskinvare og programvare, egnet for pro-
fesjonell gradering på høyt nivå. Alexis Van 
Hurkman forklarer.
–   Det er så mange valg å gjøre. Jeg tør å påstå 
at at alle de store gradering-applikasjonene 
jeg kjenner til er bra. Det handler til syvende 
og sist om verktøykassen. Hvilke justeringer 
kan jeg gjøre med dette programmet? Og hvor 
komfortabel er jeg med arbeidsflyten i syste-
met? Hvor raskt kan jeg kopiere innstillinger 
mellom liknende klipp? Finnes det metoder 
som gjør det mulig for meg å jobbe raskere 
med mitt type prosjekt?
Hva slags type prosjekt det er snakk om har 

mye å si- eksempelvis har reklamefilmer, mu-
sikkvideoer, eller TV, alle ulike tilnærminger 
og det påvirker hvordan du arbeider med 
grading. Men det handler ikke bare om pro-
gramvare, det krever en kraftig datamaskin for 
å kjøre avanserte programmer i et gradingsys-
tem. Og på det profesjonelle nivået, innehol-
der systemet også spesialisert maskinvare i 
form av kontrollbord. Disse har tre styrekuler 
for å justere skygger, mellomtoner og høylys, 
samt mange andre kontroller. Hvis du jobber 
med kun en programvare, kan du kun gjøre en 
ting om gangen, mens kontrollpanelet gjør det 
mulig å gjøre flere endringer samtidig.
Rickard Ahlbäck, colorist på The Line, sier at 
det ville ta ham tre ganger så lang tid å farge-
korrigere hvis han ikke hadde DaVinci- kon-
trollbordet, da han da må stole på et tastatur 
og en mus.
–  Det ville være vanskelig å grade uten et kon-
trollpanel, sier Mike Cosola. Du kan korrigere 
flere parametere samtidig og se endringer skje 
i sanntid foran deg. Så hvis jeg ønsker å endre 
det sorte og det hvite samtidig, altså endre 
kontrasten, kan jeg gjøre begge deler og se hva 
som skjer. Du får visuell tilbakemelding på det 
du gjør mens du gjør det. Det er det viktigste 
med å ha et kontrollpanel. Jeg kan egentlig 
ikke tenke meg å jobbe på noen annen måte.

FilmLight Baselight
BaseLight regnes fortsatt som det beste sys-
temet på høybudsjettsnivå, for lengre pro-

Sebastian Guest, colorist på jordskott, ved hjelp av styrekuler på Nucoda. De gjør det mulig å korrigere flere 
parametere samtidig.

Nærbilde av DaVinci sine styrekuler. Med den ytre 
ringen kan sjekke luma, og med styrekulene kan man 
kontrollere fargenyanser.
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sjekter som finish i store filmer for eksempel. 
Med raskt utbytte med Avid Media Composer 
og Final Cut Pro og med hjelp av AAF eller 
XML-filer, innebygd støtte for 3D og rende-
ring direkte til maskinen. Baselight støtter 
også tredjepartspaneler, i tillegg til sin egen 
Slate og Blackboard.

Baselight har fått et rykte på seg for å være 
det beste systemet for gradering av 35mm 
film. Med digital distribusjon har den forde-
len nå forsvunnet, og andre systemer har tatt 
opp konkurransen. Men Baselight er fortsatt 
et imponerende system, og brukes til mange 
store produksjoner. Warner Brothers bruker 
det, for eksempel til vinterens storfilm Ame-
rican Sniper.
– Base Light er et fantastisk program med en 
veldig stor verktøykasse, sier Alexis Van Hurk-
man. Han påpeker også at basenlights plugins 
til NLE- programvare er fullt integrert i selve 
programmet.
– Du kan bruke den samme dataen under klip-
pingen, effektlegging og den endelige grading-
en. Så det er en interessant funksjon hvis du 
har, eller ønsker å skape den type infrastruktur 
for produksjon og postproduksjon.
Mike Cosola jobbet med Baselight i sju år, før 
han byttet til Nucoda i sammenheng med flyt-
ting til et nytt postproduksjonsselskap. Men 
han føler fortsatt en nostalgi for sitt gamle 
system.
– Mitt inntrykk er at Baselight er en litt mer 
avansert system med en høyere oppløsning i 
måten de håndterer signaler på. Det ser bare ut 
til å ha bedre, rundere bearbeiding. Det føles 
litt mindre digitalt
Han har snakket med andre colorister som har 
brukt Baselight og som føler det samme.
– En stor del av deres virksomhet er truelight, 
som er LUT og kalibreringer av skjermer slik 
at forskjellige filtyper skal se like ut, selv på 
forskjellige skjermer. Det ligger mye farge-
vitenskap bak deres produkt. Jeg vil ikke 
kalle Baselight en Rolls Royce, men det er  
definitivt ikke en Toyota. Det er helt klart et 
godt system.

Base Light Plus er Baselight 4.4 på en  
datamaskin med høy ytelse, kontrollpanelet 
Slate, en annen nødvendig maskinvare og et 
års support for både programvare og maskin-
vare. Inkluderer også to lisenser for Baselight 
Editions, en plugin for Avid Media Composer 
og Final Cut Pro 7. Pris: 65 000 dollar.

Digital Vision Nucoda
Nucoda fra det svenske selskapet Digital  
Vision, er fortsatt et kraftig system som brukes 
hovedsakelig til lengre prosjekter. Det har også 
utmerket bildebehandling og verktøy for film 

restaurering, kalt DVO eller Digital Vision 
Optics. De avanserte restaurering verktøyene 
er grunnen til at det svenske filminstituttet 
bruker Nucoda systemet for restaurering i 
stede for å digitalisere 500 klassiske svenske 
filmer i løpet av de neste fem årene. Tre av de 
seks coloristene vi har intervjuet arbeider med 
Nucoda, blant dem er Sebastian Guest som 
brukte system for fargekorrigering på Jord-
skott, som har blitt en hit hos deres kunder.
– Jeg må si at Nucoda er et kjempebra verktøy. 
Når man sitter med en klient, er det helt klart 
det systemet jeg foretrekker. Hvis du sitter ved 
siden av fotografen og vil sammenligne klipp 
og innstillinger raskt, er det best. Mange snak-
ker om ytelse når det gjelder gradingverktøy, 
men ytelsen handler om mer enn bare rend-
ringstider. Det handler også om hvor fort du 
kan finne det klippet du ønsker å referere 
til, og hvordan du får samtalen til å flyte. Og 
raskt kunne administrere flere kameravink-
ler samtidig - eksempelvis i en dialogscene. 
Bildebehandling i Nucoda er langt foran 
konkurrentene, og da tenker jeg spesielt på 
støyreduksjon, skarphet og Brickwall- filtre. 
De verktøyene lyktes de med for flere år siden, 
og ingen andre er i nærheten. Verktøyene er 
virkelig deres styrke.

Nucoda kan også håndtere 4K grading i 
sanntid med Thor- prosessoren. For de som 
ønsker å bruke Nucoda til filmrestaurering 
kan Phoenix- programvaren være av interesse. 
Pris: Nucoda: 5 000 EUR Thor: 30 000 EUR, 
Tangent (kontrollpanel): 4 000 EUR, Preci-
sion Control Panel: 30 000 EUR.

Blackmagic Design DaVinci Resolve
Resolve fremstår i økende grad som bransjens 
store vinner. Med den nye gratisversjonen, vil 
man etablere seg som en bransjestandard og 
slippe unna problemet med piratkopiering, 

mens det komplette systemet av hardware 
går unna på rundt en kvart million kroner og 
gir en rask arbeidsflyt med stor dybde. Det er 
kanskje det mest brukte systemet for grading, 
hovedsakelig på grunn av sin fleksibilitet, og 
brukes til alt fra reklamefilmer til spillefilmer. 
Til og med colorister som Mike Cosola og 
Sebastian Guest, som selv bruker andre sys-
temer, har kun gode ord å si om Resolve.
– Resolve er et veldig fleksibelt system, sier 
Mike Cosola. De har massevis av verktøy der 
inne. Og det gjør en god jobb. For meg opple-
ves det ikke like raffinert som Baselight, men 
det finnes svært gode colorister som gjør en 
god jobb med systemet. Og jeg tror at hvis du 
skal bli colorist idag, er det dette systemet jeg 
vil anbefale at du lærer deg, for det er overalt 
på grunn av sin markedsføring. De gir i utgang-
spunktet bort programvaren, og tar betalt for 
alt annet. Og det har blitt en standard nesten 
overalt.

Sebastian Guest som jobber med Nu-
coda bruker DaVinci Resolve hjemme. 
– Resolve er et uvurderlig verktøy. Jeg merker 
det når jeg har skapt LUT, og ønsker å skumme 
gjennom en tidslinje med materiale hjemme. 
Jeg setter det bare på plasmaskjermen eller 
min retina- skjerm, som er det mange i pro-
duksjonene bruker for å se på tidlige skisser. 
Det er veldig enkelt å gjøre dette med Resolve.
DaVinci Resolve holdes godt oppdatert, og 
har nylig inkludert redigeringsmuligheter. 
Det er kompatibel med de fleste redigerings-
systemer. Den kan også brukes som et online 
system for sammensetning av hele filmer etter 
at gradingen er klar. Pris: 26 725 EUR, inklu-
dert maskinvare, 895 EUR, bare programvare.

SGO Mistika
Mistika var det første programmet med av-
ansert 3D-støtte, noe som resulterte i tidlig 

Nucoda kontrollbord.

suksess. Peter Jacksons Hobbiten-trilogi, er 
en av mange eksempler på filmer der de har 
brukt Mistika. SGO markedsfører det som et 
all-round-system, med mulighet for sømløse 
overganger mellom profesjonell grading og 
online finishing, samt VFX. Man kan kalle 
det gradingsystemenes Swiss Army knife, men 
spørsmålet er om man vil ha en maskin som 
gjør alt. Det er for eksempel sjelden samme 
person som arbeider med grading som jobber 
med effekter.
–  Rå datakraft er en ting som Mistika er virke-
lig gode på. Hvis du ønsker å spille 4K RAW-
filer i sanntid, med to strømmer samtidig på 
GPU:n er Mistika virkelig bra til det, sier Se-
bastian Guest som har jobbet med systemet.
–  En annen ting med Mistika som er veldig 
fint, er at de har bra funksjoner for debayering 
av ARRIRAW, fortsetter Sebastian, men han 
advarer også om at Mistika ikke er som andre 
systemer.

– Det er en annen programvare, og den har 
visse normer og bryter visse konvensjoner 
som du kanskje er vant til. Det er noe som er 
ganske annerledes. Hvordan tidslinjen ser ut 
og føles, hvordan grensesnittet ser ut osv.

Assimilere Scratch
Scratch bør nevnes fordi den har en litt an-
nen pris, noe som kan gjøre det billigere enn 
konkurrentene. Hele systemet koster ganske 
mye, men det er mulig å leie programvaren i 
et antall dager, uker eller måneder. Dette be-
tyr at du kun betaler når du trenger å bruke 
systemet. Det er kanskje ikke et alternativ 
for de store postproduksjonshusene, men 
for mindre produksjonsselskaper og indie-
filmere kan gjøre en stor forskjell i budsjet-
tet. Scratch støtter 4K. Pris: Leie per uke: 
150 dollar, per måned: 300 dollar, per år: 
3300 dollar, permanent lisens: 20 995 dollar.  
Gratis prøveversjon er tilgjengelig på  

www.assimilateinc.com.

Kontrollbord 
En måte å spare penger på kan være å kjøpe 
den programvaren du kan å kjøpe billigere 
kontrollbord til. Det finnes et stort utvalg, men 
et av de mest vanlige er Tangent Elements, 
som har fire separate komponenter, hvor du 
kan kjøpe så mange du vil. Pris: Samtlige Key 
Elements Paneler: 26 374 SEK, Tangent Wave 
Element Tracker, med tre styrekuler: 9111,-.

Kalibrerte skjermer
I tillegg å velge en datamaskin som kan hånd-
tere programvaren, er kanskje den viktigste 
hardware beslutning å velge skjerm. Skjer-
men eller skjermene må ha bra svartfarge og 
presis fargegjengivelse. For høybudsjettspro-
duksjoner kreves skjermer som kan kalibre-
res for å få riktig fargegjengivelse.
– Jeg vil si at du trenger en kalibrert skjerm, sa 
Mike Cosola. Mange i bransjen bruker alter-
nativer du ikke ville ha sett fem år siden.  De 
bruker en rekke eksklusive semi-profesjonel-
le produkter i sine gradingstasjoner. Men jeg 
vet ikke hvor nøyaktige de kan være. Mange 
som fargekorrigerer TV-programmer, gjør 
ikke de største investeringene. Det avhenger 
av hvilken del av markedet du jobber i, men 
et profesjonelt studio bør ha en kalibrert 
skjerm.

Nedenfor er et utvalg av skjermer.

Dolby PRM 4220
Dolbys skjerm er referanseskjermenes Rolls 
Royce. Den er kalibrert, arbeider med LUT, 
og er helt nøyaktig og helt pålitelig. En colo-
rist kan se nøyaktig hvordan bildet ser ut, og 
kunden kan være trygg på at det de ser er hva 
de får. Pris: 39 995 dollar.

Sony
Sonys OLED-skjermer er kalibrerte skjer-
mer med høy kvalitet som også kan motta 
en LUT for å gi en presis grading-look. Pris: 
BVM-E250A OLED Trimaster 25 "HD: 23 
750 EUR, PVM-X300 30" 4K: 18 800 EUR.

Eizo
Eizo-skjermer er kostnadseffektive, men 
ColorEdge CG318-4K 31 "og ColorEdge 
CG248-4K 23,8" er to modeller som er 
designet for profesjonelt arbeid. De har en 
innebygget sensor for kalibrering. Brukeren 
kan velge mellom en rekke ulike fargeområ-
der, men den kan ikke motta en LUT. Pris: 
ColorEdge CG318-4K: 39 500,- , ColorEdge 
CG248-4K: 20 000,-. 

DaVinci Resolve kontrollbord.

Coloristen hos det svenske etterarbeidshuset Jordskott, Sebastian Guest fargekorrigerer i Nucoda. Han bruker 
en Dolby-skjerm. Han synes den er best.
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Tekt: Peter Fredberg

Foto: Peter Fredberg & Hasselblad 

REPORTASJE HASSELBLAD

I over femti år har kameraprodusenten Hasselblad dedikert seg til å produsere det fineste innen kamerautstyr. 

Ambisjonen ble født ut av kjærlighet til fotografi, og en manns ønske om å gi fotografene det tekniske utstyret 

de trenger for å realisere sine kreative visjoner. Denne mannen var Victor Hasselblad.

Fra krasjet spionfly  
til digitalt flagship

Hvordan det hele begynte
På begynnelsen av 1940-tallet, var Europa 

inne i andre verdenskrig for fullt. Tyske overvå-
kingsfly krenket ofte det svenske luftrommet, 
og noen av dem krasjet på svensk jord. I et av 
disse flyene ble det funnet et tysk overvåkings-
kamera. Det var noe som det svenske militære 
skulle bruke til eget bruk. Victor Hasselblad 
var da i trettiårene, og hadde et rykte på seg for 
å være en kameraekspert. Swedish Air Force 
spurte om han om han kunne produsere et 
kamera identisk med det tyske kameraet de 
beslagla. Victor svarte: "Nei, men jeg kan gjøre 
det bedre!" Han etablerte et kameraverksted i 
et enkel skur sentralt i Göteborg. Innen et par 
måneder hadde selskapet en skikkelig fabrikk 
med tjue ansatte. De startet serieproduksjon 
av det håndholdte HK 7, som brukte 80mm 
film og hadde utskiftbare objektiver. I 1948 in-
troduserte Victor det første sivile Hasselblad 
kameraet, 1600 F, som i prinsippet så ut som 
den klassiske 500 C som kom ut i 1957.

Kamera 500 C kom til, og ikke som et re-
sultat av en markedsundersøkelse. Det var et 
kamera som Victor selv ønsket til eget bruk. 
Det var hans lidenskap for fotografering som 
fikk lede utviklingen til det vi nå kjenner til 
som den ikoniske Hasselblad modellen. Dette 
skapte et produkt som er genuint og ærlig. Det 
er ikke noe som er unødvendig. Han ønsket å 
ha muligheten til å ha utskiftbare magasiner, 
slik at han kunne skifte mellom farge og svart-
hvitt og ulike følsomheter på filmen. Han 
ønsket også å ha utskiftbare søkere, fordi han 
visste at han trengte det. Det var ingen kame-
raer på den tiden som hadde det. 

Ove Bengtsson, produktsjef hos Hassel-
blad, viser meg det gamle klassiske kameraet 
500 C og lurer på om jeg ser noe spesielt ved 
det, noe som jeg ikke gjør. Så plukker han av 
bakstykket som viser seg å være digitalt! Med 
helt samme design som det eldre kameraet.

 – Det unike bakstykket fungerer å bruke 
så langt tilbake som 1957. Det er en fin måte 
å skaffe seg et digitalt system rundt sitt gamle 
Hasselblad utstyr, uten å måtte kjøpe et helt 
nytt kamera. Hvis han ikke hadde konstruert 
kameraet på denne måten, ville vi aldri vært i 
stand til å lage dette bakstykket som idag er 
utstyrt med en 50MP CMOS- sensor. Med 
et digital bakstykke på den gamle blenderen, 
får man en fantastisk kvalitet på bildene som 
samtidig går inn i den digitale verden, sier Ove.

Space Adventure
1962 tok Marty Walter "Wally" Schirra med 

seg en litt modifisert 500 C med et 2,8 / 80mm 

objektiv opp i en kapsel, og tok bilder av jor-
doverflaten. De hadde hentet kamerautstyr i 
et kamerabutikk i USA, og modifiserte det litt 
selv. Da de så kvaliteten på disse kameraene, 
ringte de direkte til Victor og spurte om han 
ville være med å utvikle det som senere ble 
månekameraet. I1969 tok Buzz Aldrin og Neil 
Armstrong med seg hvert sitt 500 E Hassel-
blad Electric Data Camera, rundt på måneo-
verflaten. Det var spesielt utviklet for å takle 
forholdene i verdensrommet.

– Man plukket bort alle søkerne, gjorde 
kontrollene så store slik at det gikk an å bruke 
de med de klumpete hanskene på romdrak-
ten, og smøremiddelet ble fjernet. Carl Zeiss 
utviklet et spesielt Objektiv kun for måneka-
meraet - Carl Zeiss 5,6 / 60mm Bigon. Det 
som var spesielt med objektivet, var at det var 
et såkalt symmetrisk objektiv, som vanligvis 
har kort avstand til bildeplanet. Objektivet 
stakk ganske langt inn i kameraet, og det var 
derfor ikke plass til et speil, som de likevel ikke 
skulle bruke.

Når gikk Hasselblad på den digitale 
arenaen?

Det som sto om Hasselblad i avisene, om at 
Hasselblad ikke var med på det digitale innto-
get,  stemmer ikke i det hele tatt i henhold til 
Ove. Det stemmer ikke overens med historien 
bedriften selv har fortalt. Hasselblad ble fak-
tisk digitale og begynte å utvikle digitale pro-
dukter allerede i 1982. En fyr som heter Folke 

Bergquist, fikk i oppdrag å utvikle en digital 
bildesender. Det var ment for fotojournalister 
slik at de kunne produsere film på hotellrom-
met, skanne dem i denne enheten, og deretter 
sende bildene hjem via et innebygd modem. 

–  Vi hadde en prototype under OS i Los 
Angeles i 1984, og den fungerte veldig bra. 
Vi hadde den nisjen for oss selv i noen år før 
markedet vokste veldig, og Nikon gikk inn 
med bedre, billigere og mindre produkter. Vi 
hadde da opprettet et datterselskap hvor vi 
jobbet med digitale bilder som het Hasselblad 
Electronic Imaging. Datterselskapet ble lagt 
ned av Union Bank of Switzerland, en eier som 
kom inn i 1997. De ønsket å eie Hasselblad i et 
relativt kort spenn på tre til fem år. Flere store, 
dyre konsulentfirmaer gjorde undersøkelser 
på hvilken del av selskapet som skulle betale 
tilbake investeringen, og skape et overskudd i 
løpet av denne korte tidsintervallen.

Da var ikke digitalt interessant. Så når vi ser 
tilbake sto Hasselblad overfor  valget mellom å 
fortsette på det digitale sporet, som hadde blitt 
et ganske stort og merkelig studio produkt, el-
ler å utvikle H-kameraene. Man kan si at de tok 
en riktig avgjørelse tross alt. Hadde de ikke 
utviklet H-kameraene, hadde ikke Hasselblad 
eksistert  idag. I 2002 ble det som idag er kjent 
som H-systemets modell H1 presentert. Det 
var det første H-kameraet, og var designet til 
å fungere like godt til film som til fremtidens 
digitale bakstykker fra andre produsenter.

–  Den digitale H- systemet som vi bygger

Montering av kameraer som gjøres fra bunnen av i 
lokalene i Göteborg.

Ove Bengtson, Product Manager hos Hasselblad.
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 videre på idag, har opphav i det kameraet. Det 
skjedde en ganske rask endring fra analogt til 
digitalt, raskere enn de fleste hadde forventet. 
På den tiden leverte ikke det Digitale spesielt 
god kvalitet, men mange tok heller grove bil-
der for at det skulle gjøres raskt. Det gjorde 
att volumet på H1-systemet ikke ble slik vi 
hadde forestilt oss i det hele tatt. Den største 
kostnaden hos denne type digitalkamera, er 
den digitale biten med ganske dyre kompo-
nenter. For hvert kamera som ble solgt med 
andres bakstykke, fikk Hasselblad en svært 
liten del, og det var da de innså at de måtte ha 
et eget digitalt system. Hasselblad kjøpte det 
danske selskapet Imacon, som hadde startet 
sin virksomhet med å lage skannere for film, 
og  vi innlemmet selskapet som Hasselblad 
A / S. De hadde også begynt å produsere di-
gitale bakstykker til de fleste typer kameraer 
på markedet, så de hadde den kompetansen 

vi trengte. I 2003 fikk de en ny eier som heter 
Shriro Trading, et Asia-basert handelsselskap 
som hadde vært deres distributør i Østen si-
den 50-tallet.

–  Allerede på Photokina 2004, viste vi for 
første gang det vi kalte for et integrert digital-
kamera, H1D. Da kunne vi levere et komplett 
system som fungerte godt. Når det gjelder de 
digitale bakstykkene for våre eldre modeller, 
har vi hatt de siden 2006/2007. De så litt an-
nerledes ut, men fortsatt med et klassisk de-
sign. Vi har solgt et tilstrekkelig antall hver må-
ned siden vi lanserte CFW 50C på Photokina 
i fjor høst. Vi møtte en utrolig takknemlighet. 
Produktet var på plass til rett tid og vi tredoblet 
salget av disse bakstykkene. 

Prisen er 11 000 euro, så det er ikke bil-
lig, men det styres av at komponentene er 
ekstremt dyre. Konkurransen blant de store 
sensorene er ikke ekstrem, men dette har vir-

kelig vært en stor suksess for oss. Det billigste 
lille H-kameraet, H5D 40, som er inngangs-
modellen til systemet, og har en 40 megapik-
sel CCD, hvis vi selger det vi til kampanjepris 
får du det fra ca 8600 euro. Neste modell 
H5D-50c, koster koster 21 000 EUR.

De siste årene, har Hasselblad flyttet all ut-
vikling av digitale kameradeler til Gøteborg. 
Tidligere var de hovedsakelig i København, 
men det er fortsatt et team igjen i Danmark 
som jobber med programmet Phocus.

–  Lenge før vi kom inn i bildet, hadde Ima-
con allerede et program kalt Flex Color som 
er utviklet for deres skannere. De bruker det 
samme programmet for å forbedre funksjo-
naliteten til sine digitale bakstykker, som de 
gjorde da de begynt produksjonen. Det ble 
klart ganske tidlig i vårt samarbeid at denne 
gamle programvaren var umorderne, så vi 
fokuserte på å skape en helt ny generasjon av 
programvare som nå heter Phocus. Idag funge-
rer det utmerket og genererer de absolutt beste 
bildene du kan få ut av et program.

Programmet som kun er beregnet for  
Hasselblad sine kamerasystem, er idag er høyt 
verdsatt av brukerne.
Hvordan ser markedet ut i dag, og hvilke er 
deres viktigste kunder?

–  Industrien idag er ganske tøff på grunn 
av økonomien. Vi har lagt merke til at DSLR 
markedet også har hatt nedgangstider. Nikon 
og Canon har blitt rammet ganske hardt. Men 
vi ser ikke den samme nedgangen. Dette lille 
kakestykke som vi jobber med oppe i toppen 
av pyramiden er litt mer stabilt. De fleste av 
våre kunder driver ofte med studiofotogra-
fering, produkt fotografering, mote, mat og 
landskapsfotografering. Systemet er absolutt 
ikke laget for sportsfotografering eller liknede 
hvor det skal gå fort. Det er ikke raske kame-
raer. Om du skal få  maksimal bildekvalitet fra 

et kamera, hvilket som helst kamera, så du 
bør holde det ganske stille og fokusere vel-
dig, veldig nøye. Når Nikon kom ut med sitt 
D800 første gang, så fulgte det med PDF-filer 
med instruksjoner om hva du skulle gjøre for 
å få maksimal bildekvalitet fra kameraet. Det 
handlet om å holde det stille og bruke et stativ. 
Å få et godt bilde handler om belysning, de-
taljarbeid med motivet og korrekt håndtering 
av kameraet. 

De har til og med sitt eget DSLR-kamera.
–  Vi skal være ærlig og si at vi ikke har ut-

viklet noe på dette kameraet. Når det handler 
om hele  premiumsegmentet, som det er en 
del av, var det en idé som ble født av vår forrige 
ledelse. De synes at vi skulle ta et eksisterende 
kamera som enhver produsent i førsteklas-
ses materialer med mer. Det rettet mot en 
helt annen type kunder. Kunder som ville ha 
noe å vise frem, fremfor å noe å fotografere 
med. Sonys modell Alpha 99, er grunnlaget 
for modellen HV. I denne serien inngår også 
modellene Lunar og Stellar. Hele denne ut-
viklingen skjedde i prinsippet ikke av oss 
her, men det startet hos et designkontor i 
Italia. Vi tror at det finnes gode muligheter 
for oss til å fortsette med å sette vårt var-
emerke på kameraer fra andre produsenter. 
Det må helt sikkert dog gjøres på en helt 
annen måte, og med mer egen teknologi på 
innsiden. At muligheten finnes,  viser histo-
rien gjennom et kamera som heter Hassel-
blad XPAN som var en Fuji-konstruksjon, 
men som ble satt stor pris på av våre kunder.
Hva er deres styrke?

–  Vi leverer den beste bildekvaliteten som 
det går an å få. Jeg vet at våre konkurrenter, 
Phase One, helt sikkert har en annen me-
ning, men jeg ville ikke vært bekymret for 
å gjøre en blindtest! De lager også bra ting, 
men vi leverer enda bedre bildekvalitet. Vi 
har en bredere kompetanse gjennom hele 
kjeden på alt fra design av linsen, kamera, 
bakstykke til programvare. Rett og slett 
hele kjeden fra linsen til filen. Det gir oss en 
enorm styrke. For eksempel har det ganske 
tidlig aktivert oss til å legge til en funksjon i 
programvaren for å korrigere bildefeil som 
finnes i alle objektiv. Alle objektiv er kom-
promisser. Når man bygger objektivet selv, 
så kan du enkelt korrigere etterpå. Så med 
den kunnskap om helheten, er jeg overbe-
vist om at vi kan designe bedre objektiv enn 
mange andre.
Hvordan er utviklingen av deres  
produkter?

–  Vi har alltid en løpende dialog med en 
rekke fotografer, og følger med på markedet 

og lytter til hva våre selgere rundt om i ver-
den til å rapporterer inn. Vi følger både den 
teknologien som er tilgjengelig, men også 
hva vi ønsker selv. Da vi utviklet H-kame-
raet, begynte ideene å komme frem og var 
ganske klare i 1997. Vi jobbet med en ganske 
liten styrke i kanskje to år, før vi innså at vi 
sannsynligvis trengte litt hjelp til å finne 
leverandører og produktionsresurer, og så 
kom Fuji inn i bildet i 1999. Da de kom, 
så hadde vi i prinsippet ikke konstruert alt, 
så det tok tre år å fullføre prosjektet. Med 
et så komplekst produkt som et helt nytt 
kamerasystem, kan du forvente å bruke fire 
til fem år fra idé til ferdig produkt.
Hvordan ser fremtiden ut?

–  Det er sikkert at vi kommer til å holde 
oss i dette segmentet med verdens beste ka-
meraer, og videreutvikle de funksjonene og 
egenskapene som vi ikke kan fortelle om 

i detalj. Vi ser åpenbart på alt som eksis-
terer idag, og hva som er viktig for våre 
kunder. Nå har vi CMOS-sensorer som 
gir ekstremt spennende bildekvalitet på 
høy ISO, og vi har wi-fi i kameraene som 
fungerer veldig bra. Vi ser også på mulig-
heten for å filme med våre produkter. Vi 
vet at blant våre kunders kunder, finnes 
det flere som krever at de skal levere både 
stillbilder og levende bilder. Så det er noe 
som utvilsomt vil komme i fremtiden. 
Hvor langt har vi kommet, kan jeg selvsagt 
ikke svare på, men at funksjonen vil være 
tilgjengelig i fremtidige kameraer kan jeg si. 
Vi ser naturligvis på muligheten for å utvide 
systemet vi har i dag. Vi har for tiden H- sys-
temet med fem forskjellige modeller, men 
vi ønsker å legge til andre egenutviklede 
kameraer i fremtiden. 

Det umåtelige populære digitale bakstykket til CFV-50c. Noe å drømme om! Hasselblad DSLR HV.

Det populære og kompetente programmet Phocus.

Nærbilde av montering av kameraer som gjøres fra bunnen i Göteborg.
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AKTUELT BRANSJENYTT

Fikk pris
Vibeke Fürst Haugen, direktør for 
Marienlyst-divisjonen i NRK er 
av Medienettverket kåret til årets 
kvinnelig medieleder. Juryens  
begrunnelse står det at Fürst Hau-
gen beskrives som en vennlig,  
tydelig og tilgjengelig leder. Hun 
evner å motivere sine medarbei-
dere gjennom en løsningsorientert 
og rosende lederstil. Hun leder over 
800 ansatte og har en av Norges 
største og viktigste innholdsjobber, 

med intens konkurranse fra store globale aktører. Juryen beskriver 
videre prisvinneren som drivende dyktig til å formidle og omdanne 
strategier til handlingsplaner som er håndgripelige og forståelige. Hun 
involverer bredt i prosessene og lar folk slippe til med sine ambisjoner 
og ser mulighetene. Hun balanserer krav til stramme budsjetter, og 
nyskapning og innovasjon på en forbilledlig måte – hun evner å skape 
rom til gale ideer og tørr å teste nye ting. Hun er faglig sterk, og meget 
kvalitetsbevisst på vegne av seg selv og sine kollegaer.

Interfoto på Skøyen lanser-
er ny katalog, noe som i 
realiteten er Norges største 
fotografiske magasin.

De fleste bransjer med re-
spekt for seg selv har en 
katalog, selv i en tid der  
digitale søk er selve regelen. 
I likhet med Claes Ohlson, 
Ikea mfl. mener Interfoto at 
en katalog tilbyr helt andre 
muligheter for å finne ideer, 
inspirasjon og produkter.  
I katalogen blar du deg 
frem til produkter du ikke 
har hørt om og et mangfold 
av smarte løsninger som  

ellers kunne vært en godt bevart hemmelighet. I tillegg er  
Interfotokatalogen full av informasjon og faktasider som gjør det  
lettere å navigere både bokstavelig talt og i overført betydning.

Den første katalogen kom under Interfotos lansering av ny  
forretningsadresse på Skøyen i 2013. Den nye katalogen er tykkere 
(240 sider) og i større opplag (15.000 utgaver) og har mye nytt stoff, 
særlig innenfor film(motion) og droner. Fortsatt er seleksjonen  
gjort mot de beste produktene på markedet for de som er over  
middels interessert i video og foto.

Interfoto med magasin
Ny byråd for kultur har kommet til i Oslo Kommune. I mylderet av 
offentlige støtteordninger og regionale tilskudd for filmproduksjon 
har Oslo lenge falt mellom to stoler. I budsjettet som det avgående 
byrådet, leverte var det satt av 20 millioner kroner til en særskilt  
satsing på film over de neste fire årene. 
Byrådet har pekt seg ut fire hovedområder. Bidra til at Oslo får  
en internasjonal filmfestival i likhet med andre hovedsteder i  
Norden.  Gi to millioner kroner i årlig driftsstøtte til den planlagte  
film- og teaterscenen Vega scene i Hausmannskvartalet. Opprette 
et regionalt filmsenter for Oslo, enten som en selvstendig enhet  
eller i tilknytning til Viken filmsenter for Østlandet.  Etablere en 
ny filmkommisjon som vil jobbe for å lokke store internasjonale  
filmproduksjoner til Oslo.

Fra nyttår 2016  vil kulturminister Thorhild Widveys (H) forslag om en  
ny insentivordning for filmbransjen tre i kraft. Den vil innebære 
at utenlandske filmprodusenter får skattefordeler hvis de legger 
filminnspillingen til Norge. Samtidig har private investorer gått  
sammen om å planlegge et flunkende nytt stort filmstudio på  
20.000 kvadratmeter i Nydalen.  Også talentutvikling og produk- 
sjon av kortfilm og dokumentar får sitt i Oslos nye filmpolitikk.  
Med opprettelsen av et regionalt filmsenter kan Oslo søke om  
produksjonstilskudd fra Norsk filminstitutt på lik linje med de andre 
sju regionale filmsentrene.

Oslo Kommune har ikke konkludert ennå om de ønsker å etablere 
et selvstendig filmsenter for Oslo eller om man skal slå seg sammen 
med Viken filmsenter. 

Oslo med filmpolitikk

– Vi gleder oss til å få kanalen på lufta og er selvsagt veldig spent på 
mottakelsen. Allerede lanseringsdagen introduseres tre nye norske 
produksjoner, sier prosjektleder Nina Lorgen Flemmen i en press-
semelding fra TV 2. Kanalen lanseres med tre nye norske livsstils-
programmer. ”FML”, ”Kjære Mamma” og ”rom123”.

– Vi håper seerne vil kjenne seg igjen, lære noe, få innsikt og ikke minst 
bli inspirert. Dette er unikt norsk innhold som produseres for TV2 
Livsstil som vi håper vil få god respons fra seerne, forteller Flemmen.

rom123
”rom123” tar tak i de mange uenighetene som kan oppstå når sam-
boere skal innrede sitt hjem. Konfliktene er mange og frustrasjonen 
stor. Bak diskusjonen ligger det mer enn bare ulike syn på hva som 
ser bra ut. Det handler om maktbalansen i forholdet, om å gi og ta, 
og om å skape et godt hjem sammen.

Kjære mamma
I hver episode av ”Kjære mamma” møter seerne en helt vanlig mamma 
som gir oss et innblikk i sin hverdag. Et fast knippe av andre mødre 
gir betraktninger, deler erfaringer og har gjerne et humoristisk skrå-
blikk på det de ser. Til slutt får mødrene selvsagt dommen fra de aller 
viktigste, nemlig barna selv.

FML
”FML” er en ærlig og usminket dokumentarserie om hvordan det 
er å være ung i Norge i dag - om hemmeligheter, håpløshet og håp. I 
programserien møter seerne ungdom som åpent forteller om livet de 
lever, og utfordringene de står overfor.

TV 2 Livsstil vil også ha internasjonale programserier. Kanalen  
vil fortsette å vise det mest populære fra TV 2 Bliss – som  
”Kardashians” og ”I am Cait”. Det blir også innkjøpte programmer 
som Talkshow-stjernen Ellen Degeneres sin serie ”Ellen’s Design 
Challenge”, danske interiørprogram ”Sett pris på ditt hjem” og ”Mitt, 
ditt og vårt hjem”, samt matprogrammer med brittiske ”Lorraine  
Pascal” og ”Nigella Lawson”.

Lanserer TV 2 Livsstil 

Filmer med Sony
I 1977 vant Allen fire Oscar for 
klassikeren Annie Hall, inkludert
prisen for beste film og beste regis-
sør. I 1979 skrev og regisserte
han filmen Manhattan som ble fil-
met i bredformat, noe som på den 
tiden normalt sett var forbeholdt 
større action-filmer.

I sin nye film har han valgt å jobbe med filmfotografen Storaro.
Storaro har tre ganger har vunnet Oscar for filmene  ”Acopalypse 
Now,” ”Reds ”og ”The Last Emperor”, er ansett som en av bransjens 

Discovery Networks har sikret seg nye sportsrettigheter å fylle  
lineær-tv-kanalene sine og strømmetjenesten Dplay med i Danmark. 
De kjøper 50 prosent av tv-rettighetene til Premier League, spanske 
La Liga og italienske Serie A. Selger er MTG, som kjøpte de nordiske 
rettighetene til Premier League, foruten Norge, og La Liga og Seria A 
tidligere i oktober. I tillegg skal samtlige kamper sendes på Discoverys 
strømmetjenester i en ikke-eksklusiv avtale med MTG.

– Vi er begeistret over at vi fortsatt skal være vert for verdens mest 
populære fotballigaer her hos Discovery Networks  i Danmark.  
Særlig Premier League har en enorm appell til danskene generelt og 
til våres seere spesielt. Samtidig er det en voksende og lidenskape-
lig interesse for La Liga og Serie A. Derfor er jeg overbevist om at 
disse avtalene vil styrke og utvikle våre merkevarer og tilknytning  
til de danske tv-seerne markant, sier Discoverys danske sjef  
Christian Kemp i en pressemelding. I Norge er det TV 2 som har  
de eksklusive rettighetene til Premier League, en fornøyelse de  
måtte ut med 1,8 milliarder kroner for.

Bytter rettigheter

Fra Oslo-filmen ”Natt til 17.maI”

mest fremtredende filmfotografer. De siste årene har han dedikert sitt
profesjonelle arbeid til digitale teknologier.

–Jeg har oppdaget at Sony F65-kamera filmer vakre bilder i 4K og 16
bits-fargedybde i 1:2, som er min favorittkomposisjon. Så da Woody
ringte meg tidligere i år og spurte om jeg ville være fotografen for 
hans nye film, som har arbeidsnavnet ”WASP 2015”, hadde jeg  
allerede tatt valget om hvilket kamera jeg skulle bruke. Jeg over-
talte ham til å filme filmen digitalt, slik at vi kan starte vår digitale 
reise sammen. Nå er det tid for SonyF65!, sier Storaro om valget av  
Sonys F65.
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AKTUELT BRANSJENYTT

VOD-tjenester (Video-on-Demand) imøtekommer forbrukernes 
ønsker og bidrar til endrede seervaner. Vi bruker nå seks timer per uke 
på å se strømmet on-demand-innhold som TV-programmer, serier og 
filmer, hvilket er mer enn en dobbelt så mye som i 2011. Medregnet 
nedlastet innhold og opptak, er nå over en tredjedel (35 prosent) av 
all TV- og videotitting on-demand.  Dette kommer fram i en nyt TV-
og medierapport fra Ericsson Consumerlab.

Vi ser også oppsiktsvekkende mye mer video på mobile enheter. Nå
bruker 6 av 10 (61 prosent) smarttelefonen til dette, noe som er 71
prosent flere enn i 2012. Dagens tenåringer bruker nær to tredjedeler
av sin TV- og videotid på mobile enheter som nettbrett, bærbare PC’er
og smarttelefoner.

Ifølge rapporten står også plattformer for brukergenerert innhold
(User Generated Content - UGC) for en økende andel av vårt video- 
og TV-konsum. Nesten 1 av 10 forbrukere ser på YouTube mer enn 
tre timer per dag, og 1 av 3 mener det er svært viktig å kunne se slikt 
innhold på TV’en hjemme. Fremveksten av UGC- plattformer som 
YouTube har også resultert i et løft for utdannings- og instruksjonsvi-
deoer, som vi bruker gjennomsnittlig 73 minutter på hver uke.

- Økningen av strømmede VOD- og UGC-tjenester reflekterer tre 
helt spesifikke krav fra dagens seere: godt innhold, fleksibilitet og høy
kvalitet. Innovative forretningsmodeller som støtter dette er avgjø-
rende for å skape relevante og attraktive video- og TV-tilbud, sier 
Anders Erlandsson, seniorrådgiver i Ericsson ConsumerLab.

1 av 3 ser timer ON-DEMAND Hvorfor ofre Filmparken?

I leserinnlegg i har Nina Heidenreich stilt spørsmålet:  Hvorfor er 
Kulturdepartementet villig til å risikere en avvikling av Filmparken 
nå som vi gjennom en incentivordning får utenlandsk filmproduksjon 
til Norge? Skal vi legge ned nå, for siden å måtte bygge noe opp igjen 
et annet sted, etter at man har kjent på konsekvensene, spørres det 
fra Filmparken AS.

Filmparken og datterselskapet Norsk Film Kostyme (Filmparken 
på Jar) går i dag på sparebluss, men holder hodet over vannet. Det 
skorter for tiden ikke på interesse fra spillefilmproduksjonsselskaper 
vedrørende kommende produksjoner. Til tross for dødsdommen som 
henger over stedet, er det bemerkelsesverdig god aktivitet. Filmpar-
ken håndterer også renter og delvis også avdrag på en betydelig gjeld 
etter Norsk Film as, som tidligere drev stedet. Og – i motsetning 
til hva mange tror – er ikke Filmparken gjenstand for noen statlige 
økonomiske overføringer eller støtte skriver Heidenreich i Dagens 
Næringsliv.

Kulturdepartementets beslutning om at staten som hovedaksjonær 
skal selge seg ut av Filmparken begrunnes i tabloid form med at det 
ikke er statens oppgave å være eier av et sted som benyttes til kom-
mersiell filmproduksjon.

Filmparken på Jar handler om å tilby fasiliteter og fagkunnskap 
knyttet til filmproduksjon generelt, det være seg til spillefilmer, kort-
filmer, informasjonsfilmer, tv-dramaproduksjoner eller reklamefil-
mer. Kommersiell filmproduksjon, som for eksempel reklamefilm og 
informasjonsfilm, er også filmhåndverk, selv om slike produksjoner 
ikke mottar støtte fra det offentlige.

Mange av dem som har satt spor etter seg innen norsk film er i dag 

Filmparkens samarbeidspartnere og konkurrenter. De har nesten alle 
på et tidspunkt lært noe om sitt håndverk på Jar. Snekkere, rekvisitø-
rer, kostymedesignere, tekniske leverandører, produsenter, dekor-
malere, regissører, lyddesignere og musikere leier i dag lokaler på Jar, 
fordi dette gir nærhet til et filmfaglig miljø, med studioer, fasiliteter, 
utstyr og kunnskap. Dette er kunnskap som ikke uten videre lar seg 
kjøpe på det internasjonale markedet, fordi den også bærer med seg 
bevissthet om det som er særegent norsk, noe som er avgjørende når 
norske historier skal formidles på film.

Filmbransjen sysselsetter mange yrkesgrupper og har behov for et 
bredt spekter av fagarbeidere med spesialkunnskap om film. Slik spe-
sialisert kunnskap finnes fortsatt på Jar, knyttet til det unike kostyme-
lageret, verkstedene, og – ikke minst – til de tre studioene, hvorav to 
er helt enestående i nordeuropeisk sammenheng. Studiobygningene 
og kostymene er i seg selv verneverdige og bør tas vare på av hensyn 
til vår kulturarv. Filmproduksjonene som har foregått på Jar står også 
helt sentralt i vår norske og nordiske filmbevissthet.

For tiden huser to av studioene en stor tv-dramaproduksjon med 
Tordenfilm for NRK. På Jar kan de arbeide under kontrollerte forhold 
på alle områder. Studioene er 100 prosent lydisolert, lyset må ikke 
justeres etter omskiftelige forhold og ingen innspilling må utsettes 
på grunn av vær eller støy. Det er kort vei til garderober, toaletter og 
hvile. Det er nærhet til utstyrsutleie, fagkunnskap, verksteder, parke-
ringsplasser, matservering og så videre.

Det er også faktisk slik at konkurrenter fra tid til annen må be-
nytte Filmparkens og dens leietageres kompetanse når det skorter. 
Filmparken både trenger og imøteser konkurranse. Hvorfor er da 
Kulturdepartementet villig til å risikere at unike fasiliteter og sære-
gen fagkompetanse helles ut med badevannet nå som vi gjennom 
incentivordning skal hente hjem og få utenlandsk filmproduksjon til 
Norge? Hva skal vi svare når de har behov for det Filmparken på Jar 
i dag har å tilby? Skal vi legge ned stedet nå, for siden å måtte bygge 
noe opp igjen et annet sted, etter at man har kjent på konsekvensene?

Så spørsmålet gjenstår: Hvorfor skal staten og kommune ha eierin-
teresser i dette? Jo, fordi det ikke koster dem noe, og fordi vi trenger å 
bevare vår kulturarv og sikre kontinuitet og arbeidsplasser for dagens 
og morgendagens filmarbeidere. Det lar seg gjøre på Jar.

Filmforetaket AURORA Skycam er det første selskapet i verden 
som bruker det nye HD-videokameraet ME20F-SH til å produsere 
eksepsjonelt detaljerte opptak av et av verdens mest spektakulære 
naturfenomener – nordlyset.

Filmen som er tatt opp i Norge tidligere denne måneden, viser 
nordlyset med enestående skarphet. I følge Canon Norge Profesjonell 
Fotograf Anders Hanssen i AURORA Skycam avdekker kameraet 
farger og HD-detaljer som åpner for nye kreative muligheter.

– Dette er det mest imponerende kameraet på markedet - en re-
volusjon når det kommer til opptak på kvelds- og nattetid. Vi ble 
umiddelbart blåst av banen og kommer ikke til å bruke noe annet 
heretter, fortsetter Hanssen. Hanssen sier videre: Det er en stor ære 
å bli lagt merke til av Canon Inc og Canon Europa. Vi er takknemlige 
for å bli valgt som de første i verden til å lage en produksjon med 
dette kameraet.

AURORA Skycam hadde kun 12 dager med opptak til rådighet 
for filming, og tilbakela mer enn 4.600 kilometer med besøk på ste-
der som Juvasshytta, Geirangerfjorden, Lyngsalpene og strekningen 
Svolvær til Finnsnes med hurtigruta. De møtte utfordringer med 
hensyn til opptakssteder, vær, mørke og så videre, men ME20F-SH 
fungerte rett og slett fantastisk, oppsummerer de.

– Det er en fryd å se de fantastiske filmopptakene til Anders Hans-
sen. Hans utrolige film viser virkelig hva som er mulig med ME20F-
SH, og vi gleder oss veldig til å se hva andre kan få til av nye og 
spennende ting med dette kameraet, sier Kieran Magee, Marketing 
Director, Professional Imaging i Canon Europe.

Også i Canon Norge er man svært stolte over at en norsk fotograf 
ble valgt til dette spennende prosjektet, og Trond Gjertsen, Corporate 
& Marketing Communication Director, i Canon Norge, sier dette 
om Anders Hanssen: Fra vi først formaliserte vårt samarbeid med 
Anders Hanssen, har mye skjedd. Vi har gleden av å bidra til hans 
fantastiske entreprenørskap i utvikling av teknikker og teknologier. 
Selv under vanskelige forhold kompropisser Anders aldri på kvalitet, 
og det er en av mange årsaker til at vi synes samarbeidet med Anders 
er ekstra givende..

ME20F-SH ble lansert sommeren 2015 og er et profesjonelt video-
kamera for en rekke bruksområder, og med opptak av HD-fargevideo 
i ekstremt svakt lys. Med bransjeledende og uovertruffen maksimum 
ISO på over 4 millioner (+75 dB), byr kameraet på mange opptak-
smuligheter i situasjoner der det tidligere ikke var mulig å filme.

Lyssterkt fra Canon

Ny nyhetsdirektør
Alexandre Beverfjord blir ny ny-
hetsdirektør i NRK. Hun etterføl-
ger Per Arne Kalbakk i stillingen. 
Beverfjord har lang fartstid som 
medieleder både i og utenfor NRK. 
Hun har siden 2013 vært reportasje-
redaktør i NRKs nyhetsdivisjon. 
Beverfjord kom til NRK fra jobben 
som nyhetsredaktør i Dagbladet, en 
stilling hun hadde fra 2010 til 2013. 
Før dette var hun journalist i Dag-
bladet i flere år.
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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 AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Totalleverandør av 
lys- og kamera relaterte produkter 
til profesjonell film- digital- TV- og 
videoproduksjon.

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.
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Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere
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Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

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

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene
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SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender
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NIKON D800
Nikon tar opp kampen

S K A N D I N AV I A S  L E D E N D E  B R A N S J E M A G A S I N  F O R  I N S TA L L A S J O N  O G  P R O D U K S J O N  I  AV- B R A N S J E N

N
O

R
G

E

KRYPTON
Fra opptak til ferdig film
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LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten
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ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum
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Stargate Media
360 graders video
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GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

CANON 5D MKIII VS. NIKON D800
Super-DSLR i duell
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Frilansere i teamarbeid
FARMEN
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

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

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

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

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS
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DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer
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Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene
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Video 18 S1 fluid head.
The ENG standard—worldwide. 

www.sachtler.com

Sachtler™
A Vitec Group brand

Epost: salg@video4.no
Telefon: 56 90 42 10


