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VELGER NY TV-TEKNOLOGI 
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TVNORGE

THEY CAME 
Spill og film fra Kapoow

NYTT KAMERA 
PXW-FS7M2 fra Sony

IBC 2016 
Nyheter og trender
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I dette nummeret
7  n SATSER PÅ TRANSMEDIA
Medievanene vår gjennomgår store endringer, og vi ser en stor økning 
av transmediale kommunikasjonsformer. Spill og andre interaktive 
plattformer integreres med filmspråket, selskapet Kapoow er en av de 
som jobber med  en slike ideer, vi møtte de for å lære mer om deres 
prosjekter.  

10 n TVNORGE FORENER SPILL OG GAMESHOW
Til våren vil en stor nyhet rulle over skjermen, TV-programmet «Lost 
in time» blir i disse dager produsert i Nydalen.  Skaperne er The Future 
Group og FremantleMedia.

18 n TEKNOLOGISKIFTE PÅ IBC2016
Den teknologiske utviklingen innebærer et strategiskifte med mer IP-
oppsett. Monitor sin rapport fra IBC2016 forteller om en grunnlegg-
ende forandring.

22 n NYTT FILMKAMERA I SOLEN
Sony hadde invitert europeisk fagpresse til å få en oversikt over deres 
nye filmkamera PXW-FS7M2.

26 n ET KAMERA Å REISE MED
Sony PXW-FS5 er et håndholdt kamera som er lett å ta med seg og 
praktisk å bruke. Vi har testet kamera og gir en tilbakemelding. 

32 n LLB-MESSEN PÅ TELENOR ARENA
I mars 2017 er det  på tide med ny LLB messe på Telenor Arena, vi har 
sjekket hva du kan vente deg der.

34 n SKAPER LIV TIL HISTORIEN
Nye Moesgård Museum i Danmark er et spennende eksempel på 
hvordan man kan kombinere utstilling og levende bilder, ved hjelp 
av projektorer. 

I hvert nummer
  6 n LEDEREN

10 n PRODUKTNYHETER

22 n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Web-serien og spillet «They Came« utvikles av Kapoow AS vi undersøkte hvordan selskapet jobbet.

Interfoto var sterkt tilstede på IBC blant annet for å møte italienske LupoLight, Monitor var der 
for å høre hva de og andre selskapene hadde av nyheter.

Sony hadde invitert europeisk fagpresse til Barcelona for å presentere PXW-FS7M2m vi var til-
stede for å lære mer om det nye kamera.

Coverfoto: The Future Group / Freemantle
til den nye TV-serien «Lost in time»

The best of Sennheiser’s world-class analogue and digital receiver 

systems in one compact package: The EK 6042 two-channel camera 

receiver handles analogue and digital transmitters simultaneously. 

Best flexibility.

Saving you time and hassle, the smart EK 6042 is ready for the job in seconds: It configures 
automatically to every professional Sennheiser UHF transmitter, whether analogue or digital or 
a mix thereof, identifying transmitter types, companders and frequencies via an IR link – across 
a bandwidth of a full 184 MHz. 

Best ease of use. 

The EK 6042 two-channel receiver is a pleasure to work with, whether on camera or in the sound 
bag. Slot-in technology for 15-pin and 25-pin unislot cameras, backpanel adaptor for other 
camera types – using hot-swappable battery packs with exact read-out of battery time, USB 
port for convenient programming via a built-in web server, including imports and exports of 
entire configurations – the EK 6042 has it all. Hi-res OLED display, digital and analogue outputs, 
auxiliary audio output for splitting the audio signal to other devices… 

Best RF and audio.

Made in Germany by the experts in professional wireless, the true-diversity EK 6042 delivers solid 
RF, great sound and robust build quality – continuing to deliver, even after years of rough use. 

Discover more about our broadcast masterpiece at sennheiser.com/ek6042 

A BROADCAST MASTERPIECE.
THE ALL-NEW SENNHEISER EK 6042.

20161114_EK6042_180x244_MonitorNOR.indd   1 07.11.16   18:40
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AKTUELT PRODUKTNYHETER
Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no

 PRODUKTNYHETER 2016

Ross PIVOTCam
Ross lanserte sitt andre 
kamera på årets IBC.

Kameraet er et PTZ-kamera, 
og går under navnet Pivot. Pivot 
er utviklet med tanke på møter, utdanning, bedrifter, events og POV-
kringkasting. Dette er et rimelig kamera med svært god bildekvalitet, og 
med stillegående og nøyaktig panorering, tilt, zoom og fokus. I tillegg 
er kameraet lyssterkt og produserer flott video selv under vanskelige 
lysforhold.

PIVOTCam-20 har 3G 1080p og HD video med lavt bildestøy og høy 
sensitivitet, 20x optisk zoom med Olympus-optikk. Kameraet kan sty-
res via DashBoard softwarepanel eller med Carbonite joystick, og kan 
styres manuelt eller med forhåndsprogrammerte bevegelser. Kameraet 
kan festes på både bord, vegg og tak, derfor er det lett å lage kreative 
vinkler og utsnitt.

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

Bang & Olufsen introduserer en varmere atmosfære til den monokrome 
verden, som karakteriserer elektronisk design. Cool Modern Collection 
introduserer en helt ny stil i Bang & Olufsen-universet med en serie 
med de mest populære høyttalersystemer, høyttalere og TV’er kledd i 
varme farger, som sjeldent sees på elektronikkprodukter.
 
Den nye Cool Modern Collection kombinerer Bang & Olufsens iko-
niske design og elegante, nordiske minimalisme med glitrende, mes-
singfargede aluminiumskonstruksjoner, og vakre, mørke tekstilfarger, 
som skaper en varm atmosfære i tråd med ledende trender.
 
Nye tekstilfarger
Tilleggelsen av dristige, temperamentsfulle farger til det stringente, 
arkitektoniske formspråket er inspirert av både moderne interiørtren-
der og den kreative Art Deco-bevegelsen fra 1920-årene, da Bang & 
Olufsen ble etablert.
 
Cool Modern Collection kombinerer teknologi og dekorativ kunst i 
en hyllest til en fargerik livsstil. Derfor introduserer Cool Modern Col-
lection også to nye stoffarger i juvelnyanser til høyttalerfronter: Purple 
Heart gir en varm nyanse av aldrende vin og mørk lyng, mens Parisian 
Night minner om en silkeaktig, dyb blå nattehimmel.
 
Som en del av Cool Modern Collection er BeoLab 18 og BeoVision 14 
utstyrt med lameller i Smoked Oak på høyttalerfrontene. De er kombi-
nert med stativ og veggbraketter i matt sort, som gir et perfekt samspill 
med den myke gløden fra den messingfargede rammen.
 
The Cool Modern Collection
Den nye messingfargede kolleksjonen inneholder et bredt utvalg pro-
dukter, herunder den nye TV’en BeoVision 14, det trådløse høytta-
lersystemet BeoSound 35, de ikoniske BeoLab 18 høyttalerne og de 
trådløse høyttalersystemene BeoSound 1 og BeoSound 2 (BeoSound 
2 kommer i mars 2017).
 
Cool Modern Collection er en permanent kolleksjon som  
Bang&Olufsen feirer deres 91-årsdag med og vil være tilgjengelig i Bang 
& Olufsens butikker fra og med 17. november 2016. Produktene fås til 
samme pris som standardvariantene.  

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Bang & Olufsen AS, www.bang-olufsen.dk  

Stilfulle 
høyttalere

Sony utvider sin hjemmekinoportefølje og lanserer en ny og kompakt 
native 4K-hjemmekinoprojektor. Nye VPL-VW550ES er den tredje 
modellen i Sonys eksisterende portefølje som støtter 4K HDR, noe 
som gjør den ideell til hjemmekino eller til kinoløsninger i stuen. I 
tillegg passer den godt for musikk- og sportsfans som vil se forskjel-
lige arrangementer i spektakulær bildekvalitet. Etterspørselen etter 
4K HDR-innhold øker stadig, og VPL-VW550ES er derfor sikret for 
fremtiden med det siste innen 4K-standard, og er i tillegg kompatibel 
med HDR for å få det aller beste ut av dagens innhold.

Designet for å passe inn hos deg  
Den nye VPL-VW550ES er designet for å være «usett» og «uhørt». 
Den nye elegante og kompakte projektoren kommer i Premium Hvit 
og Premium Svart for å kunne passe inn i ethvert hjemmekinorom. 
Takket være projektorens lave viftestøy kan underholdningsfans nå se 
på favorittprogrammene sine uten å bli forstyrret. I tillegg er det mindre 
vedlikehold på grunn av Sonys lampeteknologi, som har imponerende 
6 000 timer operasjonstid (i Low Mode).
 
Utmerket bildekvalitet
VPL-VW550ES, som erstatter VPL-VW520ES, har enda bedre bil-
dekvalitet enn forgjengeren og har en lysstyrke på imponerende 1 800 
lumens. I tillegg har projektoren også forbedret dynamisk kontrastfor-
hold på 350 000:1, samt Sonys unike 4K-teknologi som gir skarpere 
og klarere bilder enn noen annen eksisterende teknologi. Med HDR 
får kundene ekstremt stor kontrast med et enda bredere spekter av 
lysstyrke, og kan reprodusere både lyse og mørke toner for å gi bilder 
som er i tråd med regissørens visjon.
 
Akkurat som forgjengeren tilbyr den nye modellen tilgang til de nyeste 
4K-innholdstjenestene gjennom den nyeste HDMI-standarden (HDR 
for 4K 24p og 4K 60p) og HDCP 2.2-tilkobling for både HDMI1 og 
HDMI2-terminaler. En innebygget RF 3D-sender med et sterkt tråd-
løst signal for bredere dekning og 3D-synkroniseringsstabilitet, gjør det 
enklere å tilby ytterligere tilpasninger. VPL-VW550ES er tilgjengelig 
i Europa nå.

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

Mange action-kameraer, mobiltelefoner og lignende er nå vanntette. 
Men det hjelper ikke mye hvis de synker til bunns i dypt vann. Action-
kameraer og mobiltelefoner tåler vanntrykk ned til en meters dybde, 
og enkelte kameraer kan tåle vanntrykket ned til 60 meter, men det 
hjelper ikke mye, hvis kamera synker til bunns og blir borte i dypet..
Løsningen er en bærestropp med flyteegenskaper - for eksempel en 
Kodak Playsport Floating håndrem. Den sikrer at utstyret ikke synker 
til bunnen, og den sterke oransje fargen gjør at du enkelt kan finne den 
på vannoverflaten . Stroppen kan justeres for å passe til håndleddet.

Pris: 100 kroner
Distributør: Kodak, www.kodak.com

Ny prosjektor 

Clear-Com har endelig lansert en Android-versjon av den populære 
Agent-IC appen.

Agent-IC gir brukere av Eclipse HX matrisen ekstern tilgang fra iOS 
eller android-enheter, over 3G, 4G og WiFi/IP-nettverk.

Studiostab og OB-crew på eksterne lokasjoner, eller crew spredt over 
store områder på live-eventer kan kommunisere via appen med et 
enkelt, effektivt intercompanel. Du får et virtuelt intercompanel rett i 
lomma, som kan knytte sammen brukere praktisk talt over hele verden. 
Agent-IC har alle funksjoner; panel-til-panel, panel-til-gruppe, party-
line, PTT, lydnivåkontroll og varslingsfunksjoner. Med appen kan du 
monitorere og/eller delta i tildelte matriseressurser. Tilgangen til Eclip-
se HX-matrisen er sikret med lydkryptering, brukernavn og passord.

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

Agent IC 
for Android

Sennheiser kunngjør Digital 6000-serien - et avansert trådløs mikro-
fonsystem som utmerker seg i krevende produksjoner.  Sennheiser har 
i dag annonsert en ny versjon til deres Professional Wireless Range: 
Den kommende Digital 6000-serien av radio mikrofoner vil i følge 
Sennheiser bringe enestående lydkvalitet og bunnsolid RF trådløs 
overføring til krevende live-produksjoner. DE-serien bruker samme 
langtrekkende modus og proprietær Sennheiser Digital Audio Codec 
som Digital 9000 mikrofonen.  Løsningen består av en to-kanals mot-
taker i to forskjellige versjoner, en lomme og en håndsender samt en 
rack-mount 19 tommers ladingsenhet,

Digital 6000-serien vil være tilgjengelig fra mars 2017.  -Med Digital 
6000, har vi brakt de viktigste fordelene med vår benchmark Digital 
9000 system til en to-kanals mottaker og tilhørende håndholdte og 
lommesendere. Serien er et ideelt valg for utleiefirmaer, teater og mu-
sikkproduksjoner, kringkasting, kirke og for høyprofilerte bedriftskun-
der, sier Tom Vollmers, produktsjef hos Sennheiser.

Den digitale to-kanals mottaker fungerer på tvers av en båndbredde på 
244 MHz (470-714 MHz), som er dekket av tre sender versjoner (470 - 
558 MHz, 550-638 MHz, og 630-718 MHz). For større systemer vil det 
være opptil åtte mottakerenheter som kan seriekobles uten behov for 
en ekstra antennesplitter; flerkanalsystemet skal fungere med et enkelt 

par antenner. Systemet responstid er 3 millisekunder. Pålitelighet har 
alltid vært et kjennetegn på Sennheiser trådløse systemer skriver de i 
en pressemelding, og Digital 6000 oppfyller dette ved stor datakraft 
og oppsett uten overføringsfeil, med mulighet for korreksjon og intel-
ligent feilskjuling.

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Sennheiser Nordic , www.sennheiser.com

Nye mikrofoner

Forhindre at kamera synker 
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SPILK & FILM    INTERVJU

Satser på transmedia Thomas Lunde eksperimenterer med nye må-
ter å fortelle historier på. Sammen med Mar-
tin Ødegaarden Henriksen startet han i 2015 
selskapet Kapoow. Kapoow utvikler interak-
tive underholdningskonsepter som strekker 
seg over flere ulike medieplattformer. Lunde 
har lang erfaring innen film og TV-bransjen, 
mens Henriksen har utviklet flere «alternate 
reality» spill. De to møttes opprinnelig på en 
skriveworkshop i regi av Viken Filmsenter i 
2013 og unnfanget sammen ideen om et nytt 
TV-konsept knyttet til et «alternate reality» 
spill. Ideen utviklet seg videre til å bli kon-
septet «They Came» som i dag er Kapoows 
største prosjekt.

 
Aliens invaderer jordkloden
«They Came» er et transmedialt konsept som 
kombinerer lineær historiefortelling gjennom 
en TV-serie med et spill som vil bli tilgjengelig 
både på data og som en mobilapplikasjon.    

Folkets medievaner gjennomgår store endringer. Vi finner stadig 

nye måter å fortelle historier på og teknologien har bidratt til å 

ta formidlingen til nye nivåer. Historier er mer tilgjengelig enn 

noen gang og vi ser en stor økning av transmediale kommuni-

kasjonsformer. Spill og andre interaktive plattformer integreres i 

filmspråket og det er nærliggende å tenke at vi i dag står overfor 

et veiskille i film- og TV-historien.

Thomas Lunde og Martin Ødegaarden Henriksen fra
Kapoow AS satser på å utvikle  innhold i kryss-
ningsfeltet mellom spill og film.

Krigen med app
Nå har jeg lært at NRK lanserte en ny Beta-nett tv-spiller tidligere i høst.  
En sen natt fant jeg ved innfall en 20 år gammel  Norge Rundt-reportasje 
jeg har laget.  Jeg tenkte at jeg skulle dele denne på Facebook, i håp om 
å vekke noen minner hos enkelte. Å få opp videostrømmen uten hjelp 
av NRK sin TV-app på min Android, ga jeg etter noen minutter opp.  
Grenser for hvor mange ganger jeg skal klikke, for å se gammel moro.  

Målet for NRKs avspillerprosjekt er kort og godt å tilby video som spiller 
av når du trykker play forteller NRK meg. På grunn av komplikasjonene 
med HLS på Android-plattformene har NRK valgt å dytte videofiler  
som kommer opp i et slikt grensesnitt over i egen app.  Håpet i følge NRK 
er lanseringen av MPEG-DASH i nettleseren. 

Grunnen til at jeg ønsker å løfte fram dette, er fordi dette bringte meg 
inn på tanken om hvor viktig, plattformløs flyt av videofiler allerede 
er.  Jeg forventer som forbruker å kunne ta mitt medieinnhold videre 
på kryss og tvers av de enheter og teknologisk oppsett jeg til enhver 
tid bruker. Å utvikle strategier og nettverk for å dele innholdet 
sømløst vil være avgjørende de neste årene.  Det kan synes som om 
innholdseiere og teknologieiere har for motstridende interesser til å lage 
den optimale løsningen for forbrukerne.  Krigen mellom Facebook og 
Youtube omkring hva slags videofiler som skal løftes fram på Facebook 
sin sider er et slikt eksempel. Sentralt bak dette skiftet er Facebook sin 
transformasjon til å være en mobil-app.  

For innholdseiere er dette en utfordring  som flere av oss opplever, det 
kan gå med vel mye tid på trafikkkontroll og oppsett av distribusjon. 
Har du videoinnhold nok kan du laste ut tonn med data om 
trafikkstrømmer, demografi og spillelengde, men verktøyene for å 
øke fotavtrykket på reisen til ditt eget innhold er låst inn i propritære 
nettverk. Jeg har en fornemmelse om at det  
er i dette kryssningsfeltet ny norsk tekno-
logi burde ligge.  Er det lesere som har  
innspill eller ideer for hvordan 
medieprodusenter kan bli flinkere 
til å dele og organisere mediaflyt, 
ta kontakt vi vil høre mer.
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Historien utspiller seg i Vestfold og konsep-
tet baserer seg på at aliens invaderer jordklo-
den. De har i oppdrag å stjele kroppene til de 
vakreste kvinnene på jorden og sprer en in-
tergalaktisk kjønnssykdom. Dette må iallfall  
kunne sies å være en original tematikk. Pi-
lotinnspillingen er allerede i gang og Kapoow 
har internasjonale ambisjoner. «Vi håper å 
kunne få en streaming-avtale med en av de 
store aktørene,» sier Lunde, og legger til at 
piloten spilles inn på engelsk.

 
Henvender seg til ungdommen
Kapoow forsøker å tilpasse spillet til den yngre 
generasjonens medievaner. «De er vant til å 
multitaske. Dersom de ser på lineært innhold, 
fikler de også med mobilene sine samtidig. 
Det ønsker vi å bruke til vår fordel og som 
en del av vår historiefortelling,» sier Lunde. 
Lunde og Henriksen bruker både interaktive 
og lineære komponenter i sin historiefortel-
ling. Planen er at appen oppdateres samtidig 

som publikum ser på serien og får oppdrag 
relatert til handlingen i episodene.

Lunde forteller også at det er viktig å være 
to ulike personer for å få til en kreativ prosess. 
«Det er veldig inspirerende å jobbe med  
Martin i forhold til historiefortellingen. Han 
har en hjerne som tenker interaktivt, mens 
min tilnærming kanskje er noe mer lineær.»

 
Transmedia er ute av støpeskjeen
Transmedia og kombinasjonen av film og vi-
deospill er ikke et nytt fenomen, men vi ser i 
dag at måten det brukes på er i stor forandring. 
Spill har tidligere blitt mye brukt i forbindelse 
med markedsføringskampanjer for filmer og 
TV-serier. Kapoow velger å likestille både 
TV-serien og spillet «They Came» og Lunde 
presiserer at spillet absolutt ikke er noe mar-
kedsføringsstunt. «Hensikten med spillet er å 
bringe det fiktive universet nærmere virkelig-
heten og gi publikum en sterkere opplevelse av 
historien,» sier Lunde. Dette målet kan man 

også se som en trend i andre transmediale 
konsepter. I forbindelse med TV-serien Skam 
opprettet NRK kontoer på sosiale medier for 
hovedkarakterene i serien slik at publikum kan 
følge med på karakterene i real-time og skape 
en illusjon om at universet er virkelig.

Å viske ut skillet mellom virkelighet og fik-
sjon er en stor drivkraft i Kapoow. «Jo mer vi 
kan viske ut skillet jo mer spennende er det,» 
sier Lunde. «Jeg føler at ting har forandret seg 
veldig mye på kort tid. Det er nok ikke nødven-
digvis så lenge til man kan ha hologrammer 
hjemme i stua. Det åpner mange nye mulig-
heter.»

 
God timing
Lunde sammenligner «They Came» med  
Pokémon Go på flere måter. Gjennom sam-
menligningen med Pokémon Go er det enkle-
re å forklare konseptet da flere nå har en knagg 
å henge «alternate reality» spill på. Pokémon 
Go beviste at det er et langt større marked for 

denne type spill enn det man kanskje skulle 
tro. De finansielle mulighetene har også utvi-
det seg for Kapoow. Å befinne seg i grenselan-
det mellom film og teknologi viser seg å være 
mer lukrativt enn å befinne seg på en enkelt 
plattform. De har pitchet «They Came» til 
flere filmfond og til selskaper som Innovasjon 
Norge. Forsknings- og utviklingsfondet VRI 
Vestfold har allerede støttet prosjektet. Lunde 
forteller at han har inntrykk av at man er blitt 
mer åpne for å støtte denne type prosjekter 
etter lanseringen av Pokémon Go. Sånn sett er 
vel timingen for Kapoow relativt god.

 At «alternate reality» og transmedia vil 
være stikkord for fremtidens sammensmelting 
av ulike medier er overveiende sannsynlig. Om 
dette er nok til å forlenge livet til linær-TV eller 
om vi alle har hologrammer i stua om noen år 
slik Lunde spår gjenstår å se. 

LLB ́ 17 LLB 2017 
1. – 3. mars

UTSTILLING
Lyd, Lys & Bildeforeningen arrangerer 
lukket fagmesse i Telenor Arena 1. – 3. mars.

Messen vil i 2017 bli holdt på Telenor Arena 
på Fornebu.

Onsdag  1. mars kl 09.30 – 19.00 
Torsdag  2. mars  kl 09.30 – 19.00 
Fredag  3. mars  kl 09.30 – 17.00 

Følg nyheter om messen på www.llb.no 

eller LLB foreningen på

e-post: mail@llb.no

Konseptet har det internasjonale navnet «They Came» og introduserer 
supervakre aliens som vil ta over verden.

Kapoow AS har lansert en indie-
gogo-kampanje der man kan investere 

i den første filmepisoden. Målet er å 
starte opptak våren 2017.

n
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TV-programmet «Lost in Time» er det første Interactive Mixed Reality-gameshowet i verden, og all 

utvikling skjer i Norge.

Tekst:  Silje Reistad 

Foto: Silje Reistad / pressefoto

REPORTASJE    ANIMASJON

Til våren vil en stor nyhet rulle over skjer-
men på norske TV-er, nærmere bestemt på 
TVNorge. Bård Anders Kasin er kjent som 
spesialeffektmagiker fra Matrix-triologien, 
og har sammen med seriegründer Jens Petter 
Høili utviklet et helt nytt konsept hvor spill og 
TV kombineres. Resultatet blir TV-program-
met «Lost in time» som blir produsert i et 
av verdens mest avanserte TV-studioer - på 
Nydalen i Oslo.

Skaperne av programmet er produksjons-
selskapet FremantleMedia og det norske 
gründerselskapet The Future Group, som  
Bård Anders og Jens Petter står bak. 

FremantleMedia er et av verdens største 
TV-produksjonsselskap, og står bak Idol, 
America’s Got Talent og X Factor. Deres 
ambisjon er å rulle ut «Lost in time» til TV-
kanaler i hele verden, men aller først skal det 
sendes i Norge. 

Slo sammen prosjekter
Jens Petter Høili og Bård Anders Kasin ble 
introdusert av en felles bekjent, mens de ar-
beidet på hvert sitt TV-prosjekt. Sammen har 
de startet The Future Group som står bak det 
nytenkende TV-konseptet.

– The Future Group er et innholdsdrevet 

teknologiselskap, der opplevelsen alltid er  
målet, sier Bård Anders til Monitor. – Selska-
pet ble til da jeg og Jens Petter Høili møtte 
hverandre for tre og et halvt år siden. Vi arbei-
det da med to forskjellige prosjekter, men så at 
ved å slå disse sammen ville vi få noe som ble 
utrolig spennende. Vi fusjonerte selskapene 
og dette ble The Future Group. Vi synes det er 
utrolig moro å se at vi på halvannet år har gått 
fra 10 til godt over 100 mennesker i teamet. 

Petter Testmann-Koch er administrerende 
direktør i FremantleMedia Norge, og mener 
formatet har et enormt stort potensial. 

– FremantleMedias produsenter verden 

Framtiden til TVNorge

over ser fram til å presentere dette for TV- 
kanaler i sine markeder. Det er utrolig givende 
å ha vært med i utviklingen av dette i Norge, 
sier han.

Teknologien
Gameshowet «Lost in Time» vil faktisk bli  
det første «Interactive Mixed Reality»-game-
showet i verden. «Mixed Reality» brukes for 
å beskrive en overlapping av virtuelt innhold, 
både AR og VR, over den virkelige verden, 
som er forankret i og samhandler med den 
virkelige verden. 

For å skape de detaljerte og realistiske 
verdenene har Computer Graphics-teamet 
besøkt og 3D-scannet spesifikke steder. Mid-
delalderverdenen er for eksempel kraftig in-
spirert av teamets besøk til Akershus festning. 

Deltakerne i studio vil få i oppdrag å gjøre 
fysiske oppgaver, men siden alt er filmet på 

green screen blir oppgavene plassert inn i ulike 
virtuelle 3D-verdener laget i Unreal Engine, 
en videospillmotor som brukes for å lage vir-
tual reality-innhold på flere ulike plattformer. 
Sluttresultatet blir et TV-show i sanntid, med 
spesialeffekter i Hollywood-stil. Og dette  
skjer aller først på norske TV-skjermer. 

Mens publikum sitter hjemme i stua, vil 
de kunne bruke smarttelefoner for å intera-
gere med «Mixed Reality»-innholdet på 
skjermen. For i tillegg til lanseringen av TV-
programmet, vil det også lanseres en inngans-
portal til publikum sitt eget digitale univers. 
Med denne teknologien vil det være mulig 
å sende deltakerne i showet gjennom tid og 
rom, sette dem på prøvelser direkte på TV, 
hvor publikum hjemme i norske studier samti-
dig kan konkurrere i de samme utfordringene 
via mobil eller nettbrett. 

Det brukes 150 liter grønnmaling gjennom 

sesongen for å holde gulvet i studio perfekt, og 
hele 8 virtual studio-klare kameraer benyttes 
i produksjonen, som er koblet direkte til en 
Unreal Engine spillmotor som rendrer spesi-
aleffekter i sanntid.

– Produksjonsprosessen er uhyre kompli-
sert, forklarer Bård Anders. – Ikke minst det å i 
seg selv knytte så mange industrier og teknolo-
gier sammen. 120 mennesker fra 18 nasjona-
liteter har jobbet sammen for løse de tekniske 
og produksjonsmessige utfordringene. 

All TV-, spill-, og apputvikling skjer i Norge. 

Samarbeid
For å gjøre Mixed Reality til virkelighet, har 
The Future Group samarbeidet med Ross  
Video og Epic Games, i The Future Group-
produktet Frontier. Frontier er en svært 
skalerbar plattform for visuelle 3D-effekter.  
Ved hjelp av Frontier kan mediehus og    

Sentralt i konseptet står denne borgen 
inspirert av Akershus Festning i Oslo.

Dette er uttrykket som prøver å 
gjenskape  «Lost in time».

Både i TV-programmet og hjemme i stuen er 
det forskjellige verdener man kan dra til.
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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

produksjonsenheter kjapt lage levende, foto-
realistiske effekter og virtuelle sett som er 
sømløst integrert med mennesker eller fysiske 
objekter i den virkelige verden.  

Frontier vil være sentral i produksjonen av 
kommende Interactive Mixed Reality TV-
programmer, samt sportsarrangementer og 
vitenskapelige visualiseringsprosjekter som 
vil bli annonsert på verdensbasis i 2017. 

Hver uke konkurrerer tre deltakere i en 
studiosending, ledet av Fridtjof Nilsen.  
Hollywood møter norske TV-skjermer når de 
sendes til ulike tidsepoker, som for eksempel 
det ville vesten, istiden, middelalderen eller  
juratiden, hvor de skal samle mest mulig  

poeng før tiden er ute. Vinneren får med seg 
en stor pengepremie.

Hovedpartnere er Ross Video (global, led- 
ende produsent av utstyr for live TV-produk-
sjon), Epic Games (en av de ledende produ-
sentene av spillmotor-teknologi), Fremantle 
Media (utviklet Idol, X-Faktor m.m.) og  
Discovery Networks.

– Banebrytende
Under lanseringsdagen med pressen i novem-
ber, ble kulturminister Linda Hofstad Helle-
land invitert, og fikk teste ut hvordan den di-
gitale verdenen bringes over til TV-skjermen 
som skal brukes i programmet. Til stede var 

også programdirektør i TVNorge og Disco-
very Networks, Eivind Landsverk.

– Det er ikke hver dag vi bruker ord som 
banebrytende og innovasjon, forteller han.  

– På det første møtet med gjengen bak 
denne ideen prøvde jeg å holde et åpent sinn. 
I TVNorge får vi inn gode pitcher hvert år, opp 
til 2000 ideer i året. Så det er klart jeg hadde 
en viss skepsis da jeg møtte The Future Group 
i lokalene på Tjuvholmen. Men lovnaden ble 
innfridd, og dette konseptet blir en gamechan-
ger innen norsk teknologi, det er jeg overbe-
vist om. Vi lanserer rett og slett en helt ny måte 
å oppleve TV på.

– Se for deg at en deltaker sitter i en    

3D-design skal være av en kvalitet som 
gjør at det oppleves som å være der.

Deltagerne beveger seg rundt i den 
interaktive verden med slike vogner.

Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge 
og Discovery har kjøpt inn konseptet.
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løpsk gruvevogn i det ville vesten, befinner seg 
blant dinosaurer i juratiden eller reiser til en 
fremtid hvor romraketter er blitt dagligdags. 
På TV-skjermen ser du deltakeren kjøre gru-
vevognen, mens du på mobilen din kan kon-
kurrere med egen gruvevogn i samme spill, 
sier Eivind.

Seerne kan konkurrere mot venner eller fa-
milie som sitter i sofaen ved siden av dem, eller 
mot ukjente mennesker landet over, samtidig 
som de spiller mot TV-deltakerne som kon-
kurrerer på skjermen. 

– Det var destiny at vi møttes, sier Jens  
Petter til Bård Anders, som nikker enig. 

– TV er klar for en ny epoke, og vi tror «Lost 
in time» kan redefinere hva TV kan være, sier 
Bård Anders.

Programmet har tiltrukket seg internasjo- 
nale topptalenter i alle aldre. Folk fra 21 – 72 
år fra 18 forskjellige nasjonaliteter er med i 
utviklingen av TV-showet. 

Nye, kommende prosjekter
Våren 2017 er dermed verdt å merke i kalen-
deren for å ta en titt på TVNorge. Men hvor-
dan tror Bård Anders fra The Future Grup at 
bransjen og publikum vil reagere?

– Det er alltid spennende å se hvordan  
publikum reagerer på helt nye konsepter, men 
vi har stor tro på det vi holder på med, sier han. 
    – Vi tror at dette konseptet har potensiale 
til å henvende seg til en større brukergruppe 
enn de som i dag ser på TV, og nettopp dette 
gjør det så spennende. 

– Responsen vi har fått fra bransjen så langt 
har vært overveldende, også i Norge, men spe-
sielt fra mediegigantene internasjonalt. 

Er det sannsynlig at det kommer flere slike 
TV-konsepter fra The Future Group fremo-
ver?

– Vi er allerede kontaktet av over 100 inter-
nasjonale aktører, og er i dialog med mange 
av disse om å produsere fremtidig innhold i 
plattformen. Vi er også i gang med flere pro-
sjekter i Norge. 

Er dere spente før lansering? 
– Vi gleder oss veldig til å endelig kunne vise 

hva vi holder på med, sier Bård Anders. – Det 
er ikke alltid like enkelt å forklare noe som er 
helt nytt, men snart vil folk kunne få oppleve 
hva det er. Lost In Time sammen med Disco-
very og FremantleMedia er bare begynnelsen, 
og mulighetene fremover er mange!

Opptakene gjort i greenscreen studio syes 
sammen i studio med hjelp av Unreal Engine 
i fra Epic Games.
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FAKTA OM TEKNIKK:

Løsningen er styrt av egenutviklete Frontier 
av The Future Group, løsningen er en svært så 
skalerbar 3D visual effekt plattform . 

I bunnen av det hele ligger Unreal Engine fra Epic 
Games.

Teknologisk har det også vært viktig å få på plass  
Ross Video XPression motion graphics system 
levert av Danmon. Denne løsningen fra Ross gjør 
at man kan rendre i real-time.

For å kontrollere interaksjon og bakgrunner 
brukes  Ross Video’s UX Virtual Tracking System .  
Oppsettet gir følgende muligheter:

- HDR arbeidsflyt
- FBX 3D fil format support
- Støtte for animerte 3D modeller
- Dynamic textures
- Real time skygger og refleksjoner
- Sømløs integrasjon med eksterne studio
    kameraer  og virtuelle kameraer.
- Fotorealistiske og immersive virtuelle
   miljøer med 4:4:4 internal prosessering
- Basert på nye XPression M6 hardware plattform  
 med full integrasjon med UX v3.0
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Foto: Frits Van Eldik

canon.no/cpn

Canon Professional Network (CPN) er din 
 viktigste kilde til interessant og lærerikt stoff 
om foto, video og print. Et online forum til 
deg som vil noe seriøst med fotografi.

På CPN finner du:

• Nyheter
• Firmware oppdateringer
• Tekniske tester
• Inspirerende artikler
• Tips & tricks
• Videoklipp
• Intervju med anerkjente fotografer
• Og mye mer...

Meld deg på canon.no/cpn og bli oppdatert 
på de nyeste artiklene innenfor din bransje.

Skann koden og 
registrer deg for 
å abonnere på 
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Hvem er The Future Group?
The Future Group er en norsk start-up 
som har utviklet unik teknologi for det 
globale markedet, og er ledende innen 
Interaktiv Mixed Reality-teknologi for  
TV- og underholdningsbransjen. Selskapet 
har som mål å skape teknologi for morgen- 
dagens innhold innen TV, spill, og kommer-
sielle løsninger med AR, VR og IMR. The 
Future Group, med hovedkontor i Oslo, har 
mer enn 100 medarbeidere og ble startet av 
Jens Petter Høili og Bård Anders Kasin i 2013.

BÅRD ANDERS KASIN, tidligere 
Technical Director hos Warner Bros, har  
jobbet med noen av de største filmproduk-
sjonene i historien, blant dem Matrix-trilo-
gien. Han har 20 års erfaring innen media og 
teknologi. Han har ledet inter-nasjonale TV- 
og medieprosjekter, og gjort avansert forsk-
ning og utvikling innen romfartsteknologi, 
industrisimulering, Aug-mented Reality og 
high-end digital cinema-tografi.

JENS PETTER HØILI er en entreprenør 
med solid erfaring innen varehandel. Han 
har etablert flere suksessfulle selskaper, som  
EasyPark og Fairchance, hvor Jens Petters  
solide forståelse for den teknologiske ut-
viklingen var avgjørende for posisjonering 
og vekst av selskapene. Han var også en del 
av Europris. Jens Petter er utdannet software-
ingeniør og har en master i finans og markeds-
føring.  

ELLEN LYSE EINARSEN er sjef for all 
spillutvikling innenfor mobil og TV hos The 
Future Group, og har vært aktiv i spillbran-
sjen siden 2007. Hennes erfaring dekker de 
aller fleste spillplattformer, og hun har jobbet 
på blant annet «Angry Birds Epic», «Sacred 
Legends» og vært medprodusent på Fun-
coms «Age of Conan – Hyborian Adventu-
res». Ellen er en av få kvinnelige ledere i et 
tungt mannsdominert yrke, og er ved siden 
av å være styremedlem i Norske Dramatikeres 
Forbund også en del av Norsk Filminstitutts 
ekspertpanel. 

NOLAN BUSHNELL er spesialrådgiver 
for The Future Group. Nolan, best kjent som 
grunnleggeren av Atari Corporation, er en 
teknologipionér, entreprenør og vitenskaps-
mann. Nolan ga Steve Jobs sin første jobb og 
blir ofte sett på som spillbransjens far. Han er 

kjent for å si at «et godt spill er lett å lære, men 
umulig å mestre». 

ØYSTEIN LARSEN leder utviklingen av  
virtuell teknologi og grafikk, og har over  
15 års erfaring med visuelle effekter. Han 
arbeidet i Warner Bros på prosjekter som 
«Matrix»-oppfølgerne og «Constantine». 
Øystein var også tungt involvert i forskning og 
utvikling av ny digital teknologi, som senere 
ble tildelt en «Sci-Tech»-pris ved Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences. Veiled-
ning på mange store produksjoner som «Max 
Manus« og «Trolljegeren» har også gitt flere 
priser, inkludert en Amanda. 

STIG OLAV KASIN er en prisvinnende 
TV-produsent og er Chief Content Officer i 
The Future Group. Han har jobbet med flere 
internasjonale TV-hits, som «Vil du bli mil-

lionær?» og «The Voice». Han har betydelig 
kompetanse med å skape interaktive TV- 
formater fra blant annet utviklingen og pro-
duksjonen av «Kongen av sjakk», som vant 
prisen for årets mest innovative TV-show i 
2015.

HANS SVILOSEN leder teknologi-
utviklingen i The Future Group og har lang 
erfaring fra underholdningsindustrien, 
byggebransjen samt proskjetlederansvar 
i store utviklingsprosjekter med avansert 
3D-simulering. Han har produsert eller 
medvirket på en rekke høyt profilerte 
TV og live-produksjoner for TV, produk-
sjonsselskaper og events, både nasjonalt 
og internasjonalt. Hans har en bachelor 
i elektronikk og en master i teknologi og 
endringsledelse fra NTNU. n

Bård Anders Kassin og Jens Petter Høili er 
gründerne bak The Future Group som lanserer 
«Lost in time».
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Den teknologiske utviklingen innebærer et strategiskifte med mer IP-oppsett. Dette forandrer kringkas-

tingsindustrien slik vi kjenner den, i mot en hverdag der oppsett og teknologi vil være IT. 

Tekst og foto: Geir Bergersen

REPORTASJE    MESSE

På IBC2016 så vi resultatet av mange års forsk-
ning og utvikling, en rekke leverandører viste 
fram teknologi der man legger vekt på inte-
grasjon og sømløs flyt av mediefiler. Messen 
holder til på RAI-konferansesenteret i Am-
sterdam, i 2016 var det 55.796 besøkende på 
messen fra 160 land,  Antall utstillere var 1800 
og hele 249 firmaer var første gang tilstede på 
messem.
 
Temaet for årets utgave av IBC var «Trans-
formasjon i den digitale tidsalder», og mes-
sen har som mål å vise hvordan nyvinningene 
i denne overgangsperioden vil prege digital 
kringkasting, media og underholdning.

Selvfølgelig snakker mange om IPTV som 
motoren for den store teknologiske utvikling-
en. Bransjeaktører ser for seg et strategiskifte 

mot en sterkere grad av IT-oppsett noe som vil 
forandre kringkastingsindustrien.  
 
Alliansen for IP Media Solutions (AIMS), en 
non-profit bransjeorganisasjon, vil fremover 
spille en viktig rolle i å støtte opp om de ulike 
aktivitetene som er planlagt for å fremme IP-
teknologi verden over. 

AIMS startet med bare tre industrielle med-
lemmer ved grunnleggelsen, nå har de over 60 
industrielle medlemmer og assosierte med-
lemmer.  I blant disse er aktører som Canon, 
Cisco, Ericsson, Sony, Panasonic og Grass 
Valley.

– Vi jobber med standarder som danner 
grunnlaget for SMPTE (Society of Motion 
Picture og Television Engineers) SD-2110. 
Her ønsker vi å beskrive hvordan du bruker 

IP selv i live-produksjon. Vi analyserer også en 
rekke fordeler ved IP, og viser hvordan dette 
gir mulighet til økt virtualisering og fleksibi-
litet, forteller Mike Cronk, leder i styret for 
AIMS og sjef for Core Technologies hos Grass 
Valley.

De siste årene har kringkasting og mediebran-
sjen fått en enestående utvikling i hvordan vi 
produserer og distribuerer innhold; 4K og  
8K ultra-high-definition (UHD) kringkasting 
har vokst fram. Europas første UHD direkte-
sending sportskanal ble lansert for å dekke 
engelske Premier League. I tillegg gjennom-
førte NHK ( Japan Broadcasting Company) 
verdens første testsatellitt kringkasting av 
8K / 4K UHD TV (UHDTV) under OL i 
Rio 2016, som en forberedelse til slike TV- 
sendinger i Tokyo OL 2020 .

Teknologiskifte 
på IBC 2016 

Flere kringkastere investerer tungt i ut-
viklingen av 4K UHD innhold.  I følge en un-
dersøkelse av SNL Kagan mener 96 prosent 
av 475 globale videotjenesteleverandører at 
forbrukerne vil forvente 4K UHDTV innen 
2020. 78 prosent eller 370 av respondentene 
sier at de vil lansere UHD-innhold så tidlig 
som i 2018.

VR lurer i bakgrunnen 
Selv om Virtual Reality (VR) er i en svært 
tidlig fase, har markedsutviklingen vært svært 
lovende. JPMorgan Securities spar at VR vil 
ha en omsetning på US $ 13.5billion innen 
år 2020. Sony Corporation Playstation VR 
var en av de mest etterlengtede lanseringene i 
2016 og mange mener at dette vil gjøre at VR 
blir mer mainstream for forbrukerne. I 2017 
er går det rykter om at den første helaftens VR 

actionfilmen vil komme på markedet.

Virtuell virkelighet (VR) vokser også på iBC.  
En helt egen messehall tar for seg ny teknologi,  

– Vi vil vise fram den kreativiteten som fin-
nes i vår bransje, VR gjør oss i stand til å for-
telle historier på nye måter fortalte Michael 
Crimp, Chief Executive Officer, IBC.

Nye trender
En av utfordringene for IBC er å treffe både 
den tradisjonelle kringkastingssektoren og 
utviklingen innenfor nye medier. IBC har 
som mål om å imøtekomme et bredt spekter 
av brukere. I de siste årene har de derfor satt 
inn nye aktiviteter som IBC Hackfest.

IBC Hackfest program samlet over 100 dyk-
tige utviklere, designere og entreprenører i en 

36-timers idédugnad.  Målet var å konstruere 
nye tekonologioppsett og bruke spennende 
programvareløsninger. Målet var å vise fram et 
innovativt miljø som støtter opp om IOT el-
ler   tingenes internett.  Her hadde de en rekke 
presentasjoner som viser hvordan utdanning, 
underholdning og sport vil bli preget av dette.

Hackfest var en av IBC mest lovende ar-
rangementer. Vi ble veldig fascinert av ideer 
som Emoment som forsøker å fange øyeblik-
kene våre gjennom følelser, og Tapball, som 
tillater brukere å sett opp spill med hverandre 
under en direktesending av for eksempel et 
idrettsarrangementer. n

Pietro Vingali fra Blueshape kommer med batte-
rilønsinger, som reduserer kostnader.

Jørgen Scheel og Gro Setereng fra Mediateket 
Consulting.

Kris Hill som er sjef for Ikegami i Europa ser 
store muligheter for deres nye 4K kamera.

Art Schmehling fra X-RITE selger en løsning for 
fargekalibrering av kamera og skjermer.

Tony Cariddi fra Avid i USA forteller om et 
selskap i vekst.

Fleming Sørensen fra Lawo så på IBC2016 som et vendepunkt for deres IP-satsing.

Carlo Lupo fra LupoLight møtte Elise Caroline 
Røisland og Linus Börjes fra Interfoto.

GreenMachine fra Lynx er en løsning som 
forenkler oppkobling.  All setup er software vi 
App.
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NHK utvikler 8K 
Det japanske kringkastingsselskapet NHK 
har lenge fokusert på løsninger for standar-
disering av deres 8K Super Hi-Vision (SHV) 
system. På IBC 2016 holdt de en visning av 
løsningen og viste hvordan 8K kan bli en del 
av mainstream media.

I et intervju med avisen Depa Shimbun 
Daily, har Kensuke Hisatomi, Ph.D., Senior 
Manager, Planning & Coordinating Division, 
Science & Technology Research Laboratories, 
NHK sagt følgende.  – Vi har jobbet lenge med 
å få på plass 8K ultra-high-definition (UHD) 
som en mulighet. Akkurat nå gjør vi store 
framskritt og vi er ganske så nær på å få på 
plass en standard.  I år lanserer vi den første 8K 
UHD test satelitten, og vi viste med sendinger 
fra OL 2016 Rio at vi kan sende live med 8K. 
Vi er sikre på at vi kan levere en løsning for 8K 
satellitt kringkasting i 2018.

Hisatomi legger til at hans primære mål er å 
kringkaste i 8K SHV innen OL i 2020 i Tokyo.  
Dette vil være et resultat etter en lang R&D-
prosess fra NHK siden år tilbake.  UHD bilde-
ne på NHK sine 8K Super Hi-Vision teknologi 
kommer med 33 megapiksler, noe som er 16  
ganger så mye som high-definition television 
(HDTV).  8K SHV gir mulighet til 22.2-mul-
tichannel lydkanaloppsett sammenlignet med 
konvensjonell 5.1 kanal system, dette gir se-
erne mulighet til å få en ny og forbedret sur-
round lydopplevelse.

NHK begynte med å utvikle sitt UHD  
videosystem in 1995. I 2002 presenterte NHK  
Science & Technology Research Laboratories 
en visning av den første UHD videoen.

Nokia med VR Camera 
Det finske Nokia-selskapet viste på IBC2016 
sin siste løsning for virtual reality (VR). De 
har satt opp et eget selskap kalt Nokia Tech-
nologies (TECH) som viste fram VR-kamera 
OZO, et neste-generasjon VR kamera bygget 
for å ta opp audio og video i 360 grader. 

– OZO er det første kamera som er utviklet 
for å fungere som et profesjonelt virtual rea-
lity kamera. Det er et smekkert 3D 360 VR 
kamera som forenkler VR-opptaket, nå unn-
går du kompliserte rigger, oppsett og kabler.   
Fordi det nye kamera kommer med en enkel 
output kabel og en lagringsenhet for all video 
og audio data. Dette vil gjøre det mulig for 
filmskapere å se og høre hva enheten tar opp 
i en korrekt og sømløs synk forteller Mick 
Perona, Sjef for Marketing, hos Nokia Tech-
nologies. 

OZO er utstyrt med åtte 2K x 2K kameraer 
med sensorer som gjør det mulig å ta opp inn-
hold i alle vinkler, og åtte mikrofoner som gjør 
det mulig  å reprodusere lydinntrykk i fra flere 
rettninger. Hver av linsene til kameraene dek-
ker 195 grader noe som gjør at man får brede 
overlapp melllom hver av de åtte kameraene.  
Overlappene mellom de åtte kameraene gjør 
at du kan lime oppsettene sammen slik at du 
får to lag med piksler for venstre og høyre øye. 

Nokia sitt nye VR kamera veier kun 4 kg inklu-
dert batteri og en lagringsenhet med 500 giga-
byte med storage noe som gir deg 45 minutter 
med opptak. OZO har vært på markedet i litt 
over et halvt år og i følge Perona, har salget 
oversteget Nokia sin salgskalkyler.

8K skjermer fra NHK har vært vist over flere år, 
nå nærmer en faktisk lansering seg.

Framtidens tv vil kreve HDR påstår bransjekjen-
nere på IBC.

AVID har reposisjonert seg i markedet og har 
lansert en rekke nye løsninger.

Løsninger for greenscreen og oppsett i mot 
grafikk var fortsatt populært.

Nokia sitt nye VR-kamera var en løsning som fikk oppmerksomhet på IBC2016.
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Sony hadde invitert europeisk fagpresse til å få en oversikt over deres 

nye filmkamera PXW-FS7M2. Den nye versjonen ble presentert på et 

av Barcelonas bedre hoteller.  Forgjengeren ble lansert for to år siden 

på IBC. Spørsmålet man stiller seg er hva slags forbedringer var det 

å fortelle hjem om.

Selve kamera ble presentert utførlig teknolo-
gisk, med referanseklipp og en mulighet til å 
teste ut kamera i praktisk arbeid.  Monitor fikk 
gleden av å delta på workshopen ved svøm-
mebasenget på toppen av hotellet. Hva slags 
kamera står vi egentlig overfor ?

Sony sitt nye kamera er et 4K UHD videoka-
mera, kort omtalt som  FS7 II eller noe lengre 
med typebetegnelsen PXW-FS7M2. Rent 
faktisk er det en forbedret versjon av kamera 
de lanserte for to år siden FS7 (PXW-FS7). 
Denne  nye oppgraderte modellen kommer 
tidlig i 2017, og med praktiske forbedringer 
for deg som skal jobbe med dokumentarer 
eller som indie filmskapere. Nye funksjoner 
på kamera inkluderer et internt variabelt ND-
filter, dvs sett filtere på og beveg deg ut og inn 
av dører. I tillegg kommer kamera med en ny 

modifisert E-mount med låsing, såkalt «Le-
ver Lock Type», dette betyr at du kan lettere 
skifte optikk. I tillegg har de gått gjennom 
hele designoppsettet på kamera og gjort en 
del smarte forbedringer. 

Bildesensoren med såkalt Super 35mm (APS-
C-format) og oppsettet med E-Mount (ob-
jektivfatning for speilløse system) har gjort 
kamera populært. 

Automatisk ND-filter
Den stor nyheten er det elektronisk justerbar 
ND-filter systemet som gir mulighet for for-
håndsinnstilt modus og variable oppsett av 
ND-driftsmoduser. Dette gir deg som film-
fotograf muligheten til å variere graden av 
ND-filter. ND filter systemet sørger sammen 
med den store bildebrikken for en mye større 

eksponeringsflate. I forhåndsinnstilt modus, 
kan brukeren spesifisere tre ND innstillinger 
som er nyttige for deg som fotograf, dvs at du 
kan spesifisere skiftende lysforhold ved å velge 
filtreringspennet.

Automatiseringen av filteroppsettet på ka-
meraet gir deg også mulighet til å finjustere 
eksponeringen ved å la fokusdybde og ekspo-
nering styres av ND-filtrene. Det integrerte 
ND systemet kan hindre uklare diffraksjonen 
ved å redusere fargeforskyvning ved en kom-
binasjon av flere ytre ND-glassfiltere.
 
Så hvordan fungerer det ?
To lineære polarisatorer opererer opp i mot 
hverandre avhengig av rotasjonsvinkel vil de 
slippe inn mer eller mindre lys. I prinsippet 
fungerer det på samme måte som gamle 

Nytt filmkamera i solen

eksterne ND-filtere, de elektroniske tetthets-
filterne gjør stort sett det samme, men på et 
mikroskopisk nivå, og i stedet for å rotere fil-
trene manuelt, vil lyset som slippes inn dreies 
av et flytende krystallag.

Lyset kommer fra objektivet uten polarisering. 
Deretter går lyset gjennom en gjennomsiktig 
elektrode, med et flytende krystall lag, for så å 
passere en annen elektrode, og til slutt et annet 
nøytralt tetthetsfilter.  Avhengig av mengden 
med spenning som settes mot elektrodene 
som omgir de flytende krystallmolekylene 
roterer de mer eller mindre, som om de var 
en automatisk persienne. De dreier mer eller 
mindre avhengig av hvor mye lys som passerer 
gjennom de.
 
Lettere å skifte optikk.
Jobber du ute på et filmsett, har du behov for 
lett og enkelt å skifte optikk. Sony har med 
deres nye E-fatning prøvd å gjøre dette så lett 
som mulig, nå tar du kun fatt og vrir på fat-
ningen og du kan løsne og dra linsen rett ut.  
Jeg antar at det hele bare er en vanesak, det 
føltes litt usikkert ut de første gangene. Jeg 

måtte forsikre meg om at linsen satt på, når 
du nærmest bare knipser den på og av låsede-
len av fatningen.

Full oppfreshing
Sony sine japanske utviklere var til stede på 
lanseringen.  Teamet som står bak har et dedi-
kert eierforhold til hva de leverer.  Utviklerne 
var meget nysgjerrig på tilbakemeldingen fra 
presse og filmfotografer. Ergonomi, bruks-
måter og arbeidsmetoder er forsøkt studert i 
detalj, for å gi en så god kameraløsning som 
mulig.  Rundt kamera er det en rekke fleksible 
hendler og firkantstenger for å sikre et fleksi-
belt oppsett med de justeringer du måtte 
ønske. Kamera komme med en LCD-monitor 
og denne er satt slik på kamerahuset at du en-
kelt og nøyaktig kan posisjonere denne ditt 
du vil. Selve fatningen til LCD-panelet er jus-
terbar og beskyttelse for sol kan enkelt fjernes 
av og på.

Lagringmedia
En annen ting som Sony har jobbet med er 
å forbedre hvordan du kan hente opp XQD 
kortene.  Det har vært litt vanskelig å kunne få 

gripetak med neglene på tidligere modeller.  
Nå er det laget plass slik at du enkelt får tak i 
kortene, og kan sette inn nye.   
 
Funksjonsknapper
Sony har også tatt brukervennlighet til et nytt 
nivå.  Er du lei av å rote inn i programoppsett 
på LCD-skjermer for å velge kameraoppsett?  
Nå er det hele noe enklere, på FSII har du syv 
knapper som du kan sette opp til å betjene 
forskjellige kamerafunksjoner. Du kan derved 
automatisere forskjellige typer arbeidsflyter 
som du trenger for å få et optimalt visuelt re-
sultat.  Min følelse er at dette er en forenkling 
som jeg virkelig ville ha satt pris på som filmfo-
tograf.  Jeg ville bli sikrere på hva jeg kan velge 
av oppsett og enkelt styre det.  

Opptak 
Internt i kameraprosessoren er  FS7 / FS7 II et 
kamera som kan spille inn opptil 4:2:2 med 10-
bits dybde oppløsning 4K med XAVC-Intra 
codec. For å få til dette har kamera en ganske 
tøff dataflyt som skal gjennom systemet per 
sekund, særlig når du går fra 500 Mbps til  
600 Mbps, med 50p og 60p. Kameraet kom-
mer også med forskjellige kodeker du får  

Fagfolk fra hele Europa fikk ta og føle på det nye kamera for å vite hva det var godt for. Kamerapakken kommer med et bredt spekter av optikk 
som du kan bruke.

REPORTASJE    KAMERALANSERING Tekst & foto: Geir Bergersen
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PXW-FS7M2 FILMKAMERA 

SENSOR Sensoren er akkurat den samme 
som i F5, eller FS5 FS7:  en CMOS Super35 med 
4K-oppløsning og CMOS-teknologi. Dette har 
ikke endret fargerommet som sensoren har 
mulighet til å registrere, men løsningen har 
lagt til et ny fargerspekter BT.2020.

SLOW Slow motion alternativene er de samme 
som i FS7.  Full HD opptil 180 fps Intern opptak i 
PAL, og opp til 240 i RAW.

TILKOBLING Her er det all hovedsak de samme 
konfigurasjon som FS7, to SDI utganger, 
utgang for RAW med XDCA-FS7, også Genlock 
referanse, tidskode inngang eller utgang, bat-
teriholder i V, og input og output DC strømfor-
syning, to XLR lydinnganger, og mount MI.
«Multi Interface» sko, som lar deg koble til for 

eksempel en mottaker av UWP-D-serien.  
FS7 II kan som FS7 ta opp på 4 lydkanaler.

For WiFi-tilkobling leveres som standard et 
IFU-WLM3 adapter, som tillater deg å styre 
kameraet via en Content Browser Mobile 
applikasjon.  Det gir deg også mulighet til å 
koble til en enhet kalt CBK-WA100, som gir deg 
proxyfiler av alt media, dette gjør at du kan ta 
opp på et SD-kort, og sende mediefilene selv 
gjennom et 3G / 4G adapter.

SENSOR Sensoren er akkurat den samme 
som i F5, eller FS5 FS7:  en CMOS Super35 med 
4K-oppløsning og CMOS-teknologi. Dette har 
ikke endret fargerommet som sensoren har 
mulighet til å registrere, men løsningen har 
lagt til et ny fargerspekter BT.2020.

KAMERAVARIANTER 
Det er to oppsett for FS7 II:
• PXW-FS7M2: kun kamerahus
• PXW-FS7M2K: kamerahus med standard- 
 optikk SELP18110G

I begge tilfellene får du med, batterilader, 
AC / DC strømforsyning, batteri BP-U30 (litn), 
sammenleggbart visir, monocular og  WiFi 
IFU-WLM3. 

PRISER
• PXW-FS7M2: 11,200 euro (kun kamerakropp)
• PXW-FS7M2K: 14,600 euro (med linse)

XAVC i Full HD, eller du kan velge MPEG-2 
422-50 Mbps («XDCAM»), en løsning som 
skal gå inn i de fleste redigeringssystemer.

Har du kjøpt et XDCA-FS7 adapter, har du 
mulighet til å splitte signalet og spille inn Pro-
Res på de samme XQD kortene.  Og hvis du 
foretrekker å få den høyeste mulighet kvali-
tet, kan du hente ut signalet fra XDCA-FS7 i 
RAW, og overføre det til enheter som: AXS-
R5 (gjennom HXR-IFR5), Convergent De-
sign Odyssey7Q + eller enheter som Atomos 
og Eye.

Det er også mulig å stille inn kameraet til å 
ta opp 15 sekunder «pre-opptak» som skal 
sendes til kortet i det øyeblikket du trykker 
på opptaksknappen som en MPEG-2 codec.  
En nyttig funksjon hvis du skal dekke nyheter 
eller dokumentar. n
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6000 lumen laserprojektorer fra Canon, Christie, Digital Projection, 
Epson, Panasonic og Sony ble vurdert av fagfolk fra sektorene ut-
danning, helse og enterprise på Victoria Warehouse i Manchester. 
Projektorene ble bedømt ut i fra kriterier innen enhetlig leveranse, 
lysstyrke, kontrast, fargegjengivelse og gråtoner. Panasonics 1-chip 
DLP PT-RZ660 ble kåret til vinneren med en score på 41,2 av 50.

6000 lumen laserprojektorer fra Canon, 
Christie, Digital Projection, Epson, Panasonic 
og Sony ble vurdert av fagfolk fra sektorene ut-
danning, helse og enterprise på Victoria Ware-
house i Manchester. Projektorene ble bedømt 
ut i fra kriterier innen enhetlig leveranse, lys-
styrke, kontrast, fargegjengivelse og gråtoner. 
Panasonics 1-chip DLP PT-RZ660 ble kåret 
til vinneren med en score på 41,2 av 50.

Alle produsentene ble pålagt å bruke stan-
dardobjektiver og innholdet ble kjørt fra en 

bærbar PC og distribuert via HDMI-kabler 
med samme lengde. Staben fra Pure AV dekket 
alle projektorene til for å sikre at vurderingen 
utelukkende ble basert på bildekvaliteten.

– Panasonic har en ledende posisjon i laser-
projeksjon med det største produktutvalget på 
markedet, sier Gareth Day, UK Visual Systems 
Group Manager. – Vi var en av laser-pionere-
ne, og takket være det har vi fått en troverdig 
posisjon når det gjelder ytelse og pålitelighet. 
Resultatene fra denne blindtesten forsterker 

vår ledende posisjon innen laserprojeksjon.

RZ660 er designet for intensiv bruk innen ut-
danning, på museer, i utstillinger og til digital 
skilting med den høye oppløsningen og en lys-
styrke på opptil 6000 lm (ANSI). Projektoren 
er utstyrt med doble lasermoduler, en støvsik-
ker optisk enhet og en lasermotor utviklet for 
langvarig bruk som gjør at laserprosjektoren 
kan kjøre vedlikeholdsfritt i opptil 20 000 ti-
mer.

Panasonic laserprojektor vinner blindtest

REPORTASJE    PROJEKTORTEST
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Et håndholdt kamera skal være lett å ta med seg og praktisk å bruke, selv på trange plasser. Du bør kunne 

bruke det både høyt og lavt, nært eller fjernt. Du bør kunne holde det lenge uten at du får krampe i håndled-

det, og det bør fungere smidig på et stativ. I tillegg skal kameraet gi deg gode bilder. Sony har nylig sluppet 

kameraet som kan sies å være en mindre utgave av Sony PXW-FS7. Prisen på dette kameraet, uten optikk, er 

ca. 20 000 mindre og vekten er halvert. 

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST KAMERA

Sony PXW-FS5
Et kamera å reise med

Om vi skulle valgt mellom å investere i et skul-
derkamera eller et håndholdt kamera, ville vi 
valgt det minste kameraet. Det som er mest 
praktisk å ha med seg på reise. Samtidig innser 
vi at fordelene med et større kamera ligger i 
selve håndteringen, ikke bare i bildekvaliteten. 
Vi vil spare vekt og reise lett, men uten at det 
går på bekostning av kvaliteten når det gjelder 
bilde og brukervennlighet ved håndteringen 
av kameraet. Derfor er det viktig for oss at ka-
meraet vi velger skal måtte inngå kompromiss 
på så få områder som mulig. Det er kanskje 
derfor akkurat Sony PXW-FS5 kan være en vel- 
egnet kandidat. FS5 virker å være av betydelig 
mindre størrelse enn skulderkameraet FS7. 

Begge kameraene har samme Super35 Ex-
mor CMOS-sensor og kan begge filme i 4K. 

man av det lille formatet. Uten tilbehør veier 
kameraet bare 830 gram. Det er for eksempel 
mindre enn Nikon D5, som veier 1405 gram 
inkludert batteri og minnekort. Men det er 
ikke bare vekten som er i DSLR-klassen. Når 
man holder i det og bruker søkeren, er det mye 
«DSLR-feeling» ved kameraet. At det dessu-
ten er mulig å bruke sammen med så godt som 
hele Sonys utvalg av optikk, gjør kameraet til 
et ganske så fleksibelt redskap for filmprodu-
senter. 

Om man ønsker å benytte optikk med Sony 
A-fatning kan man kjøpe tilbehøret Sony LA-
EA4. Denne adapteren gir autofokus med 
Sony A-optikk. 

Men med andre adaptere som finnes 
på markedet behøver man heller ikke   

TYPE Profesjonelt videokamera, 
håndholdt kameramodell
SENSOR Super35 Exmor CMOS sensor 
OPPLØSNING 11,6 millioner pixler, 3840x2160
VIDEO 3840x2160 30p, 25p, 24p. 
1920x1080 60p, 50p, 60i, 50i, 30p, 25p, 24p. 
1280x720 60p, 50p.
LYD XAVC Lineært PCM 2 kanaler, 24bit, 48kHz. 
AVCHD Lineært PCM 2 kanaler, 16bit, 48kHz / 
Dolby Digital 2 kanaler, 16bit, 48kHz
OBJEKTIV Sony E-fatning. (I vår test: Sony E PZ 
(Power Zoom)18-105mm f/4 G OSS)

WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, NFC
MINIJACK Ja, stereo 2,5 mm
LYD INN 2 XLR-innganger med 48V-lydomfor-
mer (line/mic/mic+48V), 
innebygd mikrofon
HDMI HDMI type A
USB Micro-USB
SDI-UTGANG  BNC 3G/HD/SD
LAN 100BASE-TX/10BASE-T
FJERNSTYRING Stereo mini 2,5 mm
STRØMKILDE DC 14,4 V batteripack, DC 12,0 V 
AC-adapter

GAIN 0.3, 6.9, 12, 15, 18, 24, 27, 30dB, AGC
SHUTTERSPEED 1/8  till 1/10 000 sekund
SKJERM 8,8 cm OLED, 1 560 000 bildepunkter
SØKER 1,0 cm (0,39 type) OLED
cirka 1 440 000 bildepunkter
MINNEKORT MS/SD (1), SD (1) 
STØRRELSE OG VEKT 111,3 x 128,7 x 172,4 mm, 
kun kamera 830 gram. 
Objektiv (Sony E PZ 18-105mm f/4) 430 gram
PRIS Cirka 56 000 svenske kroner
DISTRIBUTØR Sony, www.sony.se

Forskjellen her er at det større kameraet, Sony 
PXW FS7, kan filme i formatet 17:9, noe som 
gir bilder på 4096x2160, mens Sony PXW FS5 
møter sin grense ved 16:9 og 3840x2160.

Begge kameraene har utskiftbare objektiver 
med Sony E-fatning. Det er med andre ord 
ikke nødvendig å sammenligne optikk.   

Når det gjelder øvrige forskjeller mellom de 
to kameraene kan vi kun sammenligne spe-
sifikasjonene ettersom vi ikke har testet det 
største kameraet. 

«DSLR-FEELING»
Ved første øyekast kan produktbildene av 

Sony PXW-FS5 gi inntrykk av at det er et 
større kamera, mer som sin storebror FS7. 
Men når man sitter med det i hånden slås 

Når vi testet kameraet inne i Sommerfuglhuset på Haga i Solna, var Sony PXW FS5 lett og smidig å filme med selv når det til tider var folksomt rundt oss.
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begrense  seg til Sony-optikk. Dette gjør at vi 
som har et DSLR-kamera med et stort utvalg 
av optikk fra andre produsenter enkelt kan ta i 
bruk våre favoritter på Sony PXW-FS5. 

Kameraet leveres med Sony E PZ 18-105 
mm f/4 G OSS, med innebygd zoom-motor 
som kontrolleres fra det avtagbare grepet, 
håndtaket eller fra en spak på objekitivet. 
Zoomringen på objektivet kan også benyt-
tes. Objektivet er et allround-objektiv med 
6x zoom tilsvarende 27-158mm for 35mm 
fullformat, blenderen er F4-F22 med F4 i hele 

zoomomfanget. Om dette blir en begrensning 
er det bare å bytte objektiv.

MANGE MULIGHETER
Noe vi først stusset litt over var at det kun sitter 
én XLR-inngang oppe på det avtagbare hånd-
taket. Den andre sitter i kamerahuset. Men vi 
innså snart at denne plasseringen er fordelak-
tig på flere måter. 

For det første slipper du å ha en kabel til 
en ekstern mikrofon hengende fra kameraets 
fremste del. 

Sitter inngangen bak er det lettere å flette ka-
belen sammen med øvrige kabler fra kame-
raet. Den andre store fordelen er at om du vil 
bruke kameraet uten grepet, har du fortsatt 
en XLR-inngang direkte inn i kamerahuset.  
Kamerahuset har flere 1/4 tommers skruehull 
på toppen for å feste forskjellig tilbehør til,  
eller for å feste kameraet i en rigg. 

Det avtagbare håndtaket er dreibart for 
enkelt å kunne tilpasses etter hvordan du vil 
holde kameraet. Dette gjør at kameraet er 
behagelig å styre uansett om du filmer lavt 
nede ved bakken eller høyt over hodet. Det 
er dessuten mulig ved hjelp av ekstrautstyr 
å flytte håndtaket et stykke unna kameraet, 
noe som er praktisk om du har kameraet på 
en skulderrigg. 

Kameraets vekt, og fleksibiliteten i forhold 
til montering gjør at det lett kan bæres av ulike 
rigger, kraner, håndholdte gimbals eller til og 
med av droner. Om dronen kan bære et pro-
fesjonelt DSLR-kamera, så kan det også løfte 
Sony PXW-FS5. Det fungerer også utmerket 
å feste det til mindre slidere tilpasset DSLR-
kameraer. 

SPILLER MED DE STORE
Sony PXW FS5 har samme sensor som sin 
storebror FS7 og samme muligheter til bil-
deprofiler som S-Log3, Log2 og S-Gamut3 
Cine. Det gjør det lett å kombinere bildene 
sammen med andre kameraer eller få fram 
farger i etterarbeidet, løfte skyggepartier el-
ler se detaljer i høydepunktene. Det er til og 
med mulig å spille av i 4K 60p/50p, 30p/25p 
og 24p RAW gjennom å feste AXS-R5 RAW-
avspiller med HXR-IFR5 grensesnitt på kame-
raet. Dette krever versjon 2.0 eller høyere av 
intern programvare samt oppgraderingssettet 
CBKZ-FS5RIF, som er et tillegg du må betale 
for. Sony lover å lytte til brukere og tilpasse 
kommende oppgraderinger av programvaren 
etter fotografens ønske. 

Alt dette gjør at Sony PXW-FS5 kan fungere 
godt som et supplement til større kameraer. 
Det er kompetent nok til å være førstevalget 
for dokumentarister eller fotografer som vil 
reise lett. Kameraet har innebygd Wi-Fi og det 
er mulig å laste ned applikasjoner for Android 
eller OSX for å spille av klippene på mobilen 
eller ta i bruk en smarttelefon som fjernkon-
troll. Den støtter NFC og kan også strømme 
video til kompatible MPEG TS-mottakere. 
Vil du strømme til bedre oppløsning så har 
kameraet også en RJ-45 utgang. I tillegg har 
det HDMI- og DSI-ut. Men forskjellene   

Det er mulig å filme i slow motion med 400 eller 800 bilder per sekund i Full HD 50i. Her har vi filmet en ballong 
fylt med vann i 400 bilder per sekund.

Man kan ta opp video i ulike bildeprofiler, som S-Log3, S-Log2 og S-Gamut3 Cine, for at du skal kunne justere 
bildene slik du ønsker i etterarbeidet som i dette tilfellet med Sony Catalyst Browser.

Interfoto  •  Drammensveien 130 bygg C-14, 0277 Oslo  •  Epost: interfoto@interfoto.no  •  Tlf: 97 11 55 00  •  Nettbutikk: interfoto.no  
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Profesjonelt
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Hos Interfoto finner du et 
bredt utvalg av videoutstyr 
for profesjonelle fotografer 
og filmskapere: kamera, 
optikk, droner, stabilisering, 
stativ, rigg, søker, recorder, 
batteri, lys, kabler, lagring og 
mye mer.  Interfoto har også 
utleie av video- og fotoutstyr. 
Å leie er en glimrende måte 
å prøve utstyret på før man 
gjør en stor investering. 
Velkommen til oss på Skøyen!
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på dette kameraet og Sony PXW FS7 er store. 
Det større kameraet har blant annet plass til 
flere inn- og utganger for bilde og tidskode/
genlock, samt to XQD-kortlesere istedet for 
SD og har flere mulige innspillingsformater. 

Å BRUKE 
Det er ofte vanskeligere å håndtere et lite  
kamera enn et stort, men med Sony PXW-
FS5 har man lyktes bra med å flytte 
funksjoner til lettilgjengelige knap-
per, slik tilfellet ofte er med større 
kameraer - og slipper å lete i menyer  
når man vil gjøre en justering. Det 
eneste tilfellet hvor vi måtte gå inn i  
menyen under arbeidet var når vi filmet i 4K, 
XAVC QFHD, og ville ha en  sekvens i slow 
motion. Da måtte vi først bytte opptaksformat 
til XAVCHD i menyen, ettersom slow motion 
ikke fungerer i 4K. 

Kameraet har fem knapper som kan stilles 
inn etter ønsket funksjon, men de kan ikke be-
nyttes for justering av videoformatet. Knap-
pene har allerede funksjoner de er dedikert til, 
og vi opplevde disse funksjonene som tilstrek-
kelige. Muligens hadde vi etter langtidsbruk 
og fordypning i kameraets funksjoner funnet 
bedre bruksområde for knappene. Til tross for 
at vi måtte inn i menyen for å kunne filme i 
slow motion, var vi tilfredse med å kunne fil-
me med 400 eller 800 bilder per sekund i Full 
HD 50i (480/960 bilder per sekund i 60i). 

Noe vi har merket med andre kameraer i 
denne størrelsen vi har testet, er at vår Røde 

Dette gjør at du kan tilpasse lysinnslippet 
mens du filmer uten å forandre dybdeskarp-
heten. Dette er en fordel om du skal forflytte 
deg fra innendørs til utendørsmiljø. 
 
SAMMENDRAG 
Sony PXW-FS5 er et lite kamera med en stor 
kapasitet. Det er en fullverdig konkurrent, 
ikke bare til sin storebror F7, men også til ka-
meraer i samme klasse fra andre produsenter,  
som Canon EOS C100 Mark II.  Vi hadde ikke 
mulighet til å teste ut alle funksjonene i kame-
raet, men kan konstatere  at det var en hyggelig 
erfaring å bli kjent med Sony PXW  FS5, og vi 
håper at våre veier møtes igjen. 

Det ville passet godt i kameravesken vår, der 
det for øyeblikket savnes et dedikert video/-
filmkamera.  Hvor mye vi enn trives med å fil-
me med DSLR, ser vi at det har en lang vei å gå 
for å bli et like anvendelig videoredskap som 
Sony PXW FS5. Dette innser vi når vi gis mu-
ligheten til å teste ut nye kameraer for video. 
Målgruppen for kameraet kan være de foto-

NTG2-mikrofon, med mikrofonhette mon-
tert, er for stor for kameraer i denne størrelsen. 
Dette var også tilfellet med FS5; mikrofonhet-
ten syntes i bildet ved full utzooming med den 
medfølgende optikken. Men det finnes flere 
måter å unngå dette på. Du kan montere mik-
rofonen din i en holder som du setter på blitz-
festet på bærerhåndtaket, bytte mikrofon eller 
bytte optikk.  At kameraet er såpass kompakt 
og at delene er mulige å plukke fra hverandre 
gjør at det er lett å pakke det ned, selv i kame-
ravesker som ikke er bygget for videokamera. 
Det er også lett å tilpasse den etter behov. 

Om du ikke vil bruke håndtaket men likevel 

grafene som går fra å jobbe med stillbilde til 
å begynne med video. Kameraet er brukerv-
ennlig  og grepet kjennes behagelig. Det passer 
også for etablerte fotografer som vil ha et prak-
tisk kamera å reise med uten å miste kvalitet.  
Har man allerede et kamera, som for eksempel 
Sony PXW FS7, og trenger et B-kamera, er 
FS5 en god kandidat. Begge kamaeraene har 
samme sensor og deler mange bildeinnstil-
linger slik at det er lett å matche bilder.  Vi har 
opp igjennom årene testet mange håndhold-
te kameraer  fra Sony og andre produsenter, 
hvorav mange har imponert, men mange har 
likevel vært vanskelige å håndtere. Men Sony 
PXW FS5 hører ikke til disse. Drømmen er å 
ha et dedikert kamera til video/film, som er 
lett å reise med og lett å håndtere. Et kamera 
med utskiftbar optikk som gir oss mange flere 
muligheter slik at vi kan bruke de objektivene 
vi i dag bruker til stillbilder.  

Det drømmekameraet ser vi i Sony PXW 
FS5.  n

beholde skjermen, så er det mulig å skru den 
fast direkte på kamerahuset i noen av skrue-
hullene som ble ledige når grepet ble tatt vekk. 

Håndtakets form og muligheten til å rotere 
det gjør at man ikke alltid behøver grepet 
øverst på kameraet. Kameraet har med grep 
og håndtak tre ulike REC-knapper, og en av 
dem sitter direkte på kamerahuset. 

Lydinngangene er av moderat størrelse til 
å være et såpass lite kamera, og begge XLR-
inngangene kan stilles inn som linje- eller mik-
rofoninngang (med eller uten lydomformer). 
Kameraet har variabelt elektronisk ND-filter.  

PLUSS
• Super35 sensor
• 4K-innspilling
• Lite og lett

MINUS
• Ingen skulderstøtte
•  Må inn i meny for å bytte filmformat

 Kontroller og knapper på Sony PXW FS5 
er enkle å finne og bruke til tross for at 

kameraet er lite og lett. 

Strippet for alle avtagbare deler,
veier kameraet bare 830 gram. 

High-end 4K kamera med 
EF-linsefeste

Ny utgave av et populært kamera, 
med forbedret grep og søker

Ny og raskere 
4K DV5 prosessor

PXW-FS7 II

Leasing priser fra kr 2 143,- +mva/mnd., forutsatt kredittgodkjenning.

Varicam AU-V35LT1G EOS  C300 MKII

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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Når foreningen for Lyd, Lys og Bilde (LLB) åpner dørene for sin messe i 

mars 2017 er det andre gang de holder messen utenfor Oslo sentrum. 

Suksessen på Telenor Arena i 2015, fører til ny satsing der i 2017.

På LLB-messen vil ca. 40 av Norges og Euro-
pas ledende leverandører av utstyr til det pro-
fesjonelle markedet og tilknyttede tjenester 
presentere det nyeste og beste utstyret som 
finnes. Messen blir vanligvis besøkt av ca.3000 
som representerer det norske markedet, NRK 
og lokale radioinstitusjoner, fjernsynskanaler, 
teatre, opera og konserthus, kulturhus, sam-
funnshus, rådgivere, undervisningsinstitus-
joner og andre. Satsingen på Telenor Arena 
har gitt nye muligheter for messen, og Ole 
Herman Larsen, som er foreningens formann, 
forteller at erfaringene fra 2015 var så positive 
at de satser på Telenor Arena og Fornebu ig-
jen.  Han er sammen med styremedlemmene 
Ronald Hernes og  Vegard Paulsen ansvarlig 
for LLB-messen.

Du kan registrere deg for messen på tjenesten 
Eventbrite på www.llb.no, da får du oppdatert 
informasjon om messen. I området rundt  

Telenor Arena finnes det tre store hoteller 
som tilbyr bra og høy bostandard med rimlige 
priser, Scandic Fornebu, Radisson Blu Park 
Hotell og Choice  Quality Expo.

Lang tradisjon
LLB-foreningen har arrangert utstillinger 
hvert år til og med 1993. Utstillinger har de-
retter vært avholdt i 1995, 97, 99, 01, 03, 05, 
07, 09, 12, 15 og nå1-3 mars 2017 i Telenor 
Arena. Da foreningen ble stiftet,  hadde den 19 
medlemmer. Idag er det 31. Alle virksomheter 
som har større omsetning på det profesjonelle 
brukermarked av lyd, lys og bildeutstyr, som 
henvender seg til dette markedet, og som har 
representant i Norge som importerer eller pro-
duserer utstyr til dette markedet, kan søke om 
medlemskap. 

Mer plass, mindre trengsel
Telenor Arena har et gulvareal på 10000 kva-

dratmeter og LLB skal fylle halvparten av 
dette. Telenor Arena byr på flere muligheter til 
kurs og seminarer, slik som man startet med i 
2015. Da ble det for første gang satt opp kurser 
og workshops som publikum kan melde seg 
på. Noen av disse vil være rene produktpresen-
tasjoner, og vil selvsagt tilbys gratis, men det 
skal også holdes kurs som er av mer generell 
art og nytteverdi. Disse vil kunne komme til 
å koste litt, og ta for seg temaer som ny tek-
nologi, nye arbeidsmetoder og nyttige tips.  
På nettsiden www.llb.no er følgende kurs an-
nonsert; Hva skjer med RF-spekteret i Norge 
og Europa, samt kurs i sikkerhet og ansvars-
fordeling og  kurs i grunnleggende nettverks 
og datakommunikasjon På denne måten har 
LLB-foreningen tatt et viktig skritt i retning 
av å ta mer ansvar for sine medlemmer. Det 
vil også gjøre det mulig å klassifisere et besøk 
på Telenor Arena som et seminar, fremfor 
bare en messe, for de som har behov for å  

LLB-messen igjen på
Telenor Arena

rettferdiggjøre et besøk i arbeidstiden for  
sine overordnede.  Messen vil i 2017  bli holdt 
i dagene 1–3.mars, dvs fra onsdag til fredag.

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

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

Styremedlem Vegard Paulsen, som represen-
terer den delen av foreningen som jobber med 
levende bilder, forteller om forteller at de også 
i år 2017 vil være aktive i sosiale medier. 

– Vi hadde en facebook-side under LLB 
2015, denne vil  vi  fremover i 2017 bruke  
aktivt for å fortelle om messen.

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

Tidligere har LLB vært litt restriktive når det 
kommer til nye medlemmer, men det har blitt 
bestemt at det skal løsnes litt på inngangs-
kriteriene. De har allerede i 2016 merket en 
økning i antall søknader om medlemskap 
og mange nye er også akseptert. Vi har ikke 
ønsket å være en eksklusive forening, men vi 
har innsett at vi kanskje ikke har vært åpne 
nok for å ta i mot nye medlemmer. Det har 

vi nå endret på forklarer Paulsen. Endringene 
har allerede gjort seg merkbare ved at det har 
blitt mottatt og behandlet flere søknader om 
medlemskap, og de fleste av disse har blitt god-
kjent. Det presiseres at det er en forening for 
forhandlere av profesjonelt  utstyr knyttet til 
lyd, lys og bilde. 

– Vi håper også at økt aktivitet på sosiale 
medier på de nye nettsidene, med deling av 
relevant bransjeinformasjon vil få våre med-
lemmer til å føle at foreningen har en nytte-
verdi, utover å arrangere utstillingsvinduet 
og møteplassen, som messen fungerer som,  
forteller Paulsen. Selv om en bransjeforening 
til en viss grad er en samling av konkurrenter 
innenfor en næring, mener LLB at det er lite 
misunnelse å spore blant sine medlemmer. 
Noe informasjon er det naturlig å holde for 
seg selv, men i et så lite marked som det norske, 

syntes jeg vi er flinke til å dra lasset sammen. 
Med enda flere til å trekke i sammen retning 
åpnes forhåpentligvis enda flere muligheter.

Uansett det er bare å gjøre seg klar for en 
spennende messe på Telenor Arena 1–3.mars 
på Fornebu, gå på www.llb.no og registrer deg.

Ønsker du å stille ut på messen kan du ta 
kontakt med Lyd, Lys og Bildeforeningen, og 
under fanen for nye utstillere finner du et kon-
taktskjema på www.llb.no.

Åpningstidene for 2017 er  som følger:

Onsdag 1. mars: kl 0930 – 1900 
Torsdag 2. mars: kl 0930 – 1900 
Fredag 3. mars:  kl 0930 – 1700 

Se: www.llb.no for mer informasjon. n

Tekst: Geir Bergersen Foto: LLB/Geir Bergersen

BRANSJE LLB2017

Det er plass nok på Telenor Arena noe som åpner opp for å bruke lokalene.  LLB foreningen ser for seg blant annet fler semina-
rer og workshoper som i 2015.

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

Foreningens formann; Ole Herman Larsen.
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Det nye Moesgård Museum utenfor Århus er absolutt verdt et besøk. Museet setter nye standarder for 

hvordan et museum kan utformes i 2016 og utnytter ny teknologi for å løfte fram historien.

Tekst og foto: Geir Bergersen

REPORTASJE    AV-TEKNIKK

Panasonic hadde invitert fagblader fra hele 
Europa til Jylland for å se og oppleve hvordan 
kombinasjonen av Panasonic sine projektorer 
og historieformidling kan fungere på sitt beste.  
Dette resulterte i en rundtur til nye Moesgård 
Museum og Horsens Fengselsmuseum, begge 
steder er det skapt utstillinger som på en helt 
ny måte tar i bruk kombinasjonen av levende 
bilder via projektorer og utstillingsobjekter.

398 millioner danske kroner ble brukt på å 
bygge det nye Moesgård Museum (MoMu), 
designet av den danske stjernearkitekter Hen-
ning Larsen.  Høsten 2014 ble nye Moesgård 
Museum åpnet for publikum og over 50.000 
besøkte det nye museumet bare den første 
måneden.

Egen installasjon
I forbindelse med etablering av nye Moes-
gård Museum valgte man å satse på en intern 
AV-avdeling på fire medarbeidere som skulle 
styre og utvikle teknologien. Sjefen for AV-
avdelingen Johan Ahrenfeldt valgte Panaso-
nic projektorer til utstillingerne og danske 
AV Center i Århus ble leverandør av alt AV- 
utstyr, det vil si projektorer, skjermer, høyta-
lere og utstyr til signal distribusjon. 

– Vi valgte å bruke AV Center som leveran-
dør fordi AV Center tidligere har levert god 
service og forstår at vi er en atypisk kunde, 
da vi i meget stor grad selv ønsker å designe 
løsningene. Det betyr at vi har andre forvent-
ninger til våre leverandører – noe som jeg opp-
lever at AV Center tar på alvor forteller Johan 

Ahrenfeldt.

Når man går rundt på Moesgaard Museum blir 
man imponert over hvordan bilde og lyd er im-
plementert i utstillingene, særlig spennende 
er det hvordan lyd og bilde brukes til å gi liv 
til fortidige arkeologiske elementer og derved 
skape en historie ut av objektene.

Teknisk investering
Det er installert over 40 projektorer, over 30 
skjermer og over 100 høyttalere på Moesgård 
Museum. Utstyret er diskret installert og går 
sømløst sammen med utstillingene, og skal 
være lett å operere.  I følge AV-sjef Ahrenfeldt 
kan det hele styres via et kontrollrom, skulle 
det være noe feil med et visningspunkt får man 

Skaper liv til historien

også raskt melding om dette.  Vi operer dette 
året igjennom alle ukedager, og har til nå ikke 
hatt vesentlig utfordringer understreker han.
Hele 24 HD-skjermer ble installert på museet 
med mulighet til å vise interaktive produks-
joner og tillegg er samtlige av de 40 projek-
torene, laserprojektorer med en driftstid på 
over 20.000 timer.  Dette fører i følge Ahren-
feldt til at den totale investeringskostnaden 
blir lavere og man slipper å bekymre seg for 
lampeinnkjøp.  Projektorene er også ekstremt 
stille og har gjennom en speilløsning mulighet 
til å projisere direkte på vegg på kune 10 cm 
avstand.

En spesiell installasjon, er iscenesettelsen av 
et jernalderslag. Der man gjennom bakom-

projeksjon får oppleve to to krigshærer i full 
kamp, inne i et buet utstillingsrom. 

Horsen fengselsmuseum
Kretsfengslet i Horsens, Danmark var det før-
ste danske fengselet til å arbeide under mo-
derne strafferettslige prinsipper som ble tatt i 
bruk i Europa midt på 1800-tallet. Fengslet var 
i drift i perioden 1853-2006. Horsens fengsel-
smuseum ble åpnet i 2015 og løsningen som 
de har brukt for å skape innlevelse og fortelling 
er en spennende kombinasjon mellom visuelt 
skyggeteater, interaktiv fengselstur og digital 
iscenesetting.

Museumet baserer seg på de autentiske feng-
selshaller, korridorer, bad, medisinske avde-

linger, fengselsceller, kjøkken og fengselkirke 
som tilsammen omfatter 4000 kvm. Ideen 
for å levendegjøre museumet var å fortelle 
fengslets historie gjennom tidligere fanger og 
dokumentere fangeliv slik det artet seg fra start 
til slutt. Når du kommer inn i fengslet blir du 
som besøkende registrert, du får utdelt ditt 
eget fangekort, som du ved hjelp av RFID-
skannere kan hente opp film og lydklipp på 
forskjellige stasjoner rundt omkring i fengslet.

Bruk av projektorer
Fengselscellene er 8 kvm – ganske trange 
og når man har mange av de så gir de ikke så 
mye formidling i seg selv.  Kvorning Design & 
Kommunikasjon fikk oppgaven med å iscene-
sette historien bak murene.  Dette gjorde de    

Bildetekst

Ved hjelp av bakomprojeksjon blir et jernalderslag iscenesatt

Kombinasjon av objekter og levende bilder 
skaper liv til fortellingen.
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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

TLF. 90794014  •  POST@SARG.NO  •  WWW.SARG.NO

DÅRLIG ELLER 
 ØDELAGT OPPTAKSLYD? 

 – VI TAR UTFORDRINGEN!

Og markerte med å holde sitt første «dealer sumit« 
med 20 forhandlere fra hele landet, i midten av november.

Crestron er en ledende produsent av styresys-
temer for A/V, lys, varme, adgangskontroll, 
konferanserom m.m. og har tidligere vært  
representert via firmaet VideoFilm Int. AS.

– Norge er et svært viktig marked for oss, 
sier CEO Robin van Meeuwen i Crestron 
EMEA. «Nordmenn ligger langt framme i 
bruk av ny teknologi, og vi omsetter for mere 
i Norge per. capita enn i noe annet land.»

Crestron styresystemer er modulære og kan 
enkelt utvides fra møteromsstyring hvor ly-
set dempes, videoprojektoren slås på og gar-
dinene lukkes, til omfattende systemer som 
styrer stort sett alt som lar seg styre elektro-
nisk.   Styringen kan skje via et dedikert panel, 
eller trådløst med nettbrett eller smarttelefon. 

For å illustrere muligheten med smarttelefon, 
dro van Meeuwen fram iPhonen sin og koblet 
seg opp mot sitt eget hjem utenfor London.  
Dette er riktignok ikke et A4 hjem, og selvføl-
gelig utstyrt med stort sett alt som Crestron 
kan levere. Der satt vi i en sofa på Scandic  
hotell Fornebu, og van Meeuwen styrte 
temperaturen i ulike rom, slo på og av et tv- 
apparat, lukket og åpnet gardiner i stua, ko-
blet seg til overvåkningskameraene og kunne  
konstatere at bilen til hushjelpen sto uten- 
for huset. Om han også kunne justere tempera- 
turen i svømmebassenget som jeg kunne se  
via overvåkningskamera bildet kom ikke fra.   

Volummarkedet er møterom, lys og tempe-
raturstyring i kontor- og institusjonsbygg.  

Bedriftsmarkedet, ikke minst oljebransjen, 
har vært storkunde av Crestron styresystem.   
Privatmarkedet er et utviklingsområde som 
van Meeuwen ser store potensialer i.

På spørsmål om Brexit vil få økonomiske kon-
sekvenser for England baserte Crestron, svarte 
van Meeuwen at de har produksjon over hele 
Europa, slik at Brexit vil ha marginal påvirk-
ning på dem.  n

Crestron EMEA åpner eget kontor i Norge.

Robin van Meeuwen sjef for Crestron i Europa.

ved å kombinere RFID-skanere, Brightsign 
AV-spillere og Panasonic laserprojektorer. 
Aktive høyttalere ble valgt fordi de fungere 
uten en forsterkerenhet, redusere mengden 
av teknisk utstyr i de trange cellene.

Cellene og fengslet er trangt, og et kritisk pro-
blem var projektorhøyde i de trange cellene. 
Projiserte størrelse på bildene burde være på 
160x90cm for å bli sett i normal øyehøyde.  
Ved å ta i bruk LED projektorer og enkelte 
speilløsninger, fikk man på plass en driftsik-
ker visningsløsning.

Panasonic LED projektorer ble valgt fordi de 
kommer med en unik lysstyrke, monterings 
allsidighet (sidelengs, vertikal etc.), lavt støy-
nivå, lang levetid, null nedstengning tid og lite 
vedlikehold. Følgende projektorer ble brukt;   
Panasonic PT-RW 330 EJ: 48 projektorer. 
Syv av disse viser life-size skygger av fanger og 
fangevoktere. Resten er RFID-aktivert via 10 
identitetsstier.  Panasonic PT-RZ 370EJ LED 
(HD): 2 projektorer for høyoppløselig video 
av håndskrevne fangebokstaver. Panasonic 
PT-CW 330E hele 8 projektorer av dette mer-
ket ble brukt til videoer på krevende steder. 

Brightsign Ls422 AV-spillere brukes til å 
levere innhold til skjermer, projektorer og 
høyttalere. Skreddersydd programmering 
setter disse i stand til også å kontrollere utstil-
lingslys slik at dette tilpasses med hendelsene 
i innholdet.

RFID-skannere blir brukt gjennom til avles-
ning av ID-kort som du får ved registrering 
som besøkende. Disse har innebygde sendere 
som opererer uten strøm, og dermed elimine-
re behovet for opplading. Alle RFID-stasjoner 
er frittstående. Det at det ikke er noen sentral 
enhet betyr reduserte installasjonskostnader 
og større pålitelighet.

Kvorning Design & Kommunikasjon har 
hatt ansvaret for hele utstillingsdesignen på 
Horsen Fengselsmuseum, men har hatt med 
seg følgende andre aktører som samarbeids-
partnere  AV-Huset (integrasjon og oppsett), 
Alien Workshop (greenscreen -filming og re-
digering), COWI (belysning), Mastermind 
Productions (lyddesign ), Idéskilte (grafisk 
produksjon), Wagner Montage (montering 
og design), Blaataarn (montering av gjen-
stander).  n

 
På Moesgaard Museum har de brukte 
følgende projektorer til installasjonen:

• 4 x PT-RZ570 5.400 lumens laser-  
 projektorer. 
• 1 x PT-RZ670, 6.5000 lumens laser-  
 projektorer + ET-DLE030 ultra kort linse-  
 løsning for veggprojeksjon.  
• 3 x PT-RZ570, 5.400 lumens laser-  
 projektorer, takmontert.
• 1 x PT-RZ470, 3.500 lumens LED/laser- 
 projektorer, takmontert.
• 2 x PT-VZ570, 4.800 lumens lamp laser-  
 projektorer, takmontert.
• 2 x PT-RZ670, 6.500 lumens laser- 
 projektorer + ET-DLE030 ultra kort linse- 
 løsning.
• 1 x PT-RZ470, 3.500 Lumens LED/laser- 
 projektor, takmontert.

Pauline Asingh fra Moesegård Museum forteller om satsingen. Den permanente utstilling inneholder blant annet Grauballemannen,som er verdens 
best bevarte moselik.
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Amazon går globalt med innhold

Amazon Prime lanserer The Grand Tour, Amazon har hyret inn Top 
Gear –stjernene til et nytt konsept Jeremy Clarkson, Richard Ham-
mond og James May, debuterer den 18. november med en spesiell abon-
nementstilbud i Storbritannia, USA, Tyskland, Østerrike og Japan, og 
dette får premiere i 200 andre land og territorier i desember.

Jeremy Clarkson sa i en tweet at showet vil være tilgjengelig for å se i 200 
land fra desember. Dette betyr en global lansering for Amazon Prime 
Video-tjeneste. Ingen ytterligere detaljer om en eksakt lanseringsdato, 
eller tilgjengelig programmering, har blitt annonsert, men lanseringen 
kan bli sett på som en utfordring til Netflix, som gikk globalt tidligere 
i år.

Amazon tilbyr en begrenset periode at nye medlemmer kan kjøpe Ama-
zon Prime for bare $ 79, en rabatt på $ 99, på første års årlige medlems-
avgift.  The Grand Tour, som har blitt skutt i 4K Ultra High Definition, 
ble lansert 18 november utelukkende for Prime medlemmer, med nye 
episoder slippes ukentlig i 12 uker. Prime medlemmer kan se The Grand 
Tour via Amazon Video app for TV, eller via tilkoblede enheter, in-
kludert Amazon Fire-TV, mobile enheter og online på Amazon.com/
thegrandtour.

Amazon er forpliktet til å bringe Prime abonnentene innhold som er 
unikt og spennende, sier Conrad Riggs, som er leder av utviklingsav-
delingen i Amazon.  – Vi er begeistret over å være tilbake nå hos en av 
verdens beste strømningstjenester sier Clarkson, Hammond og May i 
en trailer som går på Amazon Prime Video.

Blackmagic har kjøpt den ledende sanntidsløsning for blu- og greens-
creen løsninger Ultimatte. Selskapet er er en verdensleder i blå- og 
grønnskjerm-teknologi for kringkasting, reklame og storfilm. Dette 
betyr at nå kan BMD samkjøre verdens fremste sanntidsløsning for 
blå- og grønnskjerm med sin teknologi.

– Ultimatte løsning har vært standard over 40 år, sier Blackmagic 
Design administrerende direktør Grant Petty. Det har blitt brukt av 
nesten alle kringkastingsselskapene i verden. Vi er utrolig glade for 
å ha brakt Blackmagic Design og Ultimatte sammen, og ser frem til å 
skape innovative produkter sammen avslutter han.

Netflix-serien, hvor handlingen foregår etter en knusende biologisk 
katastrofe, er laget av Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the 
Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) og 
Christian Potalivo (The Pig, The New Tenants, Long Story Short). 
Serien skrives av Jannik Tai Mosholt som også er showrunner ved siden 
av produsent Christian Potalivo. The Rain har verdenspremiere på 
Netflix i 2018, og er den første Netflix originalserien fra Skandinavia 
som får premiere i samtlige Netflix-territorier i 2018.

Ti år etter at et brutalt virus har utslettet mesteparten av Skandinavias 
befolkning legger to unge søsken ut på en søken etter sikkerhet. Farens 
notatblokk om viruset og farene ved denne nye verden er det eneste 
hjelpemiddelet de har med seg når de slutter seg til en gruppe unge 
overlevende. Mens de står ovenfor alvorlige farer, finner gruppen ut 
at den største trusselen ikke kommer utenfor – den kommer innenfra.

– Jeg er interessert i å finne ut hva vi mennesker vil gjøre dersom 
sivilisasjonen, slik vi kjenner den, forsvinner. I tillegg ønsker jeg å se 
det gjennom ungdommens øyne – de som er for unge til å forstå det 
som skjer når alt og alle rundt de forsvinner, og som dermed må finne 
ut hvem de er og hvem de skal bli på egenhånd, sier Jannik Tai Mosholt. 

– The Rain er en historie om ansvar og om overlevelse handler om 
individet eller gruppen. Det er en historie om menneskelighet og hva 
som definerer oss som mennesker. I tillegg handler det om å oppleve 
alt for første gang, i en verden hvor ingen forteller deg hvordan du skal 
reagere. Kjærlighet, hat, tristhet, glede og håp.

– Miso Film er ekstremt stolte over å produsere den første Netflix
original-serien i Skandinavia. Vi har fokusert på high-end-dramaserier 
siden vi startet selskapet i 2004, og samarbeidet med Netflix på The 
Rain representerer en ny milepæl for selskapet vårt, sier Peter Bose, 
produsent og administrerende direktør i Miso Film.

skapet med Reuters, som lar oss tilby våre brukere et imponerende 
utvalg av fotoinnhold innen nyheter, sport, arkivmateriale og redak-
sjonelt innhold - direkte fra sine Creative Cloud programmer, sier Klara 
Lundquist, nordisk markedssjef for Adobe Creative Cloud Enterprise.
Integrasjonen med Creative Cloud gjør at alle brukere, vær seg små 
bedrifter, storkonsern eller frilansere, kan søke etter og bruke Reuters’ 
innhold direkte i f.eks. Photoshop CC og Illustrator CC. Dette kommer 
altså i tillegg til Adobe Stocks’ eksisterende innhold, som omfatter over 
60 millioner royalty-frie, kommersielle bilde og illustrasjoner, grafikk, 
3D-innhold og maler.

Samarbeidet gjør det mulig for Adobe-brukere å se og benytte alle 
Reuters’ bilder og videoer, inkludert:
• Reuters-fotografier som dekker nyhetssaker, sport og arrangementer,  
 for tiden mer enn 12 millioner bilder. I tillegg kommer tusenvis av  
 nye bilder hver dag.
• Reuters-videoer som dekker alle store hendelser fra hele verden, inkl.  
 det unike Reuters-arkivet med historiske nyhetsbilder med mer enn  
 én million klipp.
 
Reuters innhold forventes å bli integrert i Adobe Stock fra midten 
av 2017. Reuters inngår i tillegg et partnerskap med Adobe Marke-
ting Cloud for å tilby sine brukere en mer personlig og engasjerende 
opplevelse på tvers av sin web- og mobilkanaler, og som én sammen-
hengende plattform. 

Samarbeidet gir brukere av Adobe Stock tilgang til 
Reuters’ enorme bilde- og videobibliotek direkte i sine 
Creative Cloud-programmer. 

Materialet omfatter alt av Reuters’ bilder, videoer og arkivmateriale. 
Samarbeidet trer i kraft i midten av neste år.  – Vi ser en oppmykning av 
sjangere innen design og historiefortelling, der dokumentarisk innhold 
brukes i en kreativ sammenheng. Vi er svært begeistret over partner-

– 8 av 10 tror ikke at digitalisering og robotisering skal lede til at de 
mister arbeidsplassen Kunstig intelligens, digitalisering og roboter som 
kan hjelpe eller erstatte menneskelig arbeid er et aktuelt tema. Men 
frykten for robotisering er lav blant nordmenn. Bare en av ti tror de vil 
miste jobben på grunn av digitalisering, roboter og eller ny teknologi. 
Åtte av ti tror ikke dette vil true deres stilling.

Centric har intervjuet mer enn 1000 nord-
menn i arbeid, og spurt om risikoen for at 
digitalisering, roboter og ny teknologi kan 
true deres arbeidsplass. Hele 79,2 prosent 
sier at de ikke tror at digitalisering, roboter 
og nye teknologi kan føre til at de mister 
jobbene sine. Bare 11,9 prosent av de spurte 
mener det motsatte. De resterende 9 prosent 
vet ikke.

– Frykten for robotisering er mindre enn vi trodde, sier Klas Bonde, 
administrerende direktør i IT-selskapet, Centric IT Professionals. Vi 
trodde flere bekymret for å miste jobbene sine på grunn av aktualite-
ten og fokuset på hva kunstig intelligens og digitalisering kan gjøre for 
bedrifter i dag. Jeg tror imidlertid at mange ser digitalisering og AI som 
et verktøy for å utvikle tjenester som allerede håndteres av maskiner, 
slik som bank og andre elektroniske tjenester.

Tallene varierer avhengig av alder. Yngre mennesker er mer bekymret 
for hva teknologi kan bety for arbeid enn eldre mennesker. I Centrics 
undersøkelse sier 19,4 prosent av de som ble intervjuet i gruppen 18-29 
år at det er mulig at digitalisering, roboter og nye teknologi vil føre dem 
til at de mister jobbene sine. Dette er tre ganger så mye som respon-
denter i aldersgruppene 45 til 64, hvor bare 6,9 prosent sier det samme.

Tallene varierer avhengig av om respondentene er ansatt i privat eller 
offentlig sektor. 17,0 prosent av de spurte i privat sektor mener at det 
er mulig at digitalisering, roboter og nye teknologi vil kunne føre til 
at de mister jobbene sine. I offentlig sektor er tallet bare 5,9 prosent.

– I offentlig sektor er det yrker som leger, lærere, sykepleiere og an-
dre som, i hvert fall på kort sikt virker veldig vanskelig å erstatte med 
en maskin eller robot, sier Klas Bonde, administrerende direktør i IT-
selskapet Centric Professionals. Jeg kan tenke meg at det er en av grun-
nene til at det er en klar forskjell mellom de to sektorene.

Undersøkelsen ble gjennomført mars 2016 på vegne av Centric. 1027 
nordmenn deltok i undersøkelsen med automatiske telefonintervjuer. 

Adobe partnerskap med Reuters

Få frykter robotisering

Blackmagic Design kjøper Ultimatte

Netflix bestiller skandinaviske The Rain

Administrerende direktør i 
Blackmagic Design, Grant Petty.
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- Webbasert booking av frilansere og ansatte
- Fordeling av utstyr og ressurser
- Få oversikt over hele produksjoner
- Gi involverte tillgang till oppdatert info
- Lag rapporter, få ekonomisk status
- Enkelt, effektivt og økonomiskt fornuftig
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Halvmilliard 5G-abonnementer i 2022 ProCon Digital med InfoTV

Sennheiser lanserer Sound Academy

Sony og Bosch går sammen

Om seks år vil hvert fjerde mobilabonnement være 5G-abonnement i 
Nord-Amerika, som dermed vil ha høyest 5G-penetrasjon av verdens 
seks regioner. I Vest-Europa vil andelen LTE-abonnementer nesten 
tredoble seg til 90 prosent i samme periode. Her vil 5G-andelen være 
ca. 5 prosent i 2022 Gjennomsnittlig datatrafikk per smarttelefon vil 
øke desidert mest i Vest-Europa, fra 2,7 GB per måned i dag til 22 GB 
per måned om seks år.  Over halvparten av verdens ca. 29 milliarder 
oppkoblede enheter vil være relatert til tingenes internett (IoT) innen 
2022.  Alt dette i følge den nye utgaven av Ericssons Mobility Report.
Asia Pacific-regionen vil oppleve den nest raskeste veksten i 5G-abon-
nementer, og ha en 5G-andel på 10 prosent i 2022. I Vest-Europa vil  
andelen LTE-abonnementer nesten tre-doble seg til 90 prosent i sam-
me periode. Her vil 5G-andelen være ca. 5 prosent om seks år.

–  Nesten 90 prosent av smarttelefonabonnementene er i dag på 3G- 
og 4G-nett, og standardiserte 5G-nett ventes å bli tilgjengelige i 2020. 
Vi ser allerede en stor interesse blant operatører for å lansere pre-stan-
dard 5G-nett. 5G vil akselerere den digitale transformasjonen i mange 
bransjer, og åpne for nye bruks-caser på områder som automasjon, 
tingenes internett og stordata, sier Ulf Ewaldsson, Chief Strategy and 
Technology Officer i Ericsson.
 
Ifølge Ericsson Mobility Report vil det i 2022 være 8,9 milliarder mo-
bilabonnementer – hvorav 90 prosent for mobilt bredbånd, fordelt på 
6,1 milliarder abonnenter. I tredje kvartal 2016 steg antallet mobila-
bonnementer med 84 millioner til totalt 7,5 milliarder. India, Kina og 
Indonesia fikk flest nye abonnementer. Antall abonnementer for mobilt 
bredbånd øker med ca. 25 prosent årlig, og steg med ca. 190 millioner 
til ca. 4,1 milliarder i tredje kvartal.

Datatrafikk
Mobildatatrafikken fortsetter å vokse, drevet av økende antall smart-
telefonabonnementer og mobildatabruk – primært video. Trafikken 
varierer sterkt mellom land, regioner og operatører, men økte globalt 
med 50 prosent mellom tredje kvartal i fjor og tredje kvartal i år.

Datatrafikken fra smarttelefoner ventes å øke mest – og være 10 gang-
er høyere i 2022 enn i dag. Gjennomsnittlig datatrafikk per smarttelefon 
vil øke desidert mest i Vest-Europa, fra 2,7 GB per måned i dag til 22 GB 

Bosch Security Systems og Sony starter et samarbeid rundt sine oppsett 
for videoovervåkning. Sonys bildekvalitet og Bosch kompetanse i vide-
oanalyse og effektiv bitratestyring vil gagne begge selskapenes kunder 
og sette nye standarder.

Bosch Security Systems og Sony Corporation har signert en samar-
beidsavtale innen videoovervåkning. Som en del av samarbeidet vil 
Sonys videoovervåkning kunder i alle markeder unntatt Japan blir ved-
likeholdt og støttet av salgs- og markedsorganisasjonen i Bosch Security 
Systems. Partnerskapet skal godkjennes av anti-trust myndigheter.

Sony vil delta med sin kompetanse i videobildekvalitet, mens Bosch 
vil bidra med sin teknologi innen videoanalyse og datatolkning, samt 
teknologier som optimaliserer bitrates og mininimerer lagringsbehov.

– Samarbeidet styrker vår visjon om «Internet of things», sier Gert 
van Iperen fra Bosch Security Systems. - Overvåkningskameraene og 
dataene samler inn viktig data, og spiller en viktig rolle i den videre 
utviklingen. Dette er framtiden for «internet of things» hevder part-
nerne.

Adobe har inngått en avtale om å kjøpe Tubemogul  for ca $ 540 mil-
lioner US dollar.

Adobe vil erverve alle utestående aksjer i Tubemogul for $ 14 per aksje. 
Tubemogul er ledende innen videoreklame, med en plattform som gjør 
det mulig for annonsører og byråer å planlegge og kjøpe videoannonse-
ring på tvers av stasjonære, mobile, streamingenheter og TV.  Tanken er 
slik Monitor tolker det at løsningen skal integreres med Adobe Marke-
ting Cloud. Adobe sitt kjøp av Tubemogul vil skape den første sømløse 
annonsering og datastyringsløsningen som spenner over TV og digital 
formater, og forenkler det som har vært en komplisert og fragmentert 
prosess for annonsører til nå

Video konsumet er eksplosiv på tvers av alle enheter, og videoreklame 
er den raskest voksende reklamekategorien. Adobe er fremst innen 
løsninger for redigering og publisering av film og video gjennom Pre-
miere Pro CC og Primetime løsningene. Kjøpet av Tubemogul styrker 
Adobes ledelse innen digital markedsføring og annonsering teknologi. 
Selskapet vil på denne måten utvikle sin ekspertise innen søk, display 
og SOME-reklame gjennom Adobe Media Optimizer, tillegg vil Tube-
mogul aktivere Adobes kunder sin mulighet til å bruke videoreklame

Tubemogul er en videoplattform som pr. dags dato er brukt av kunder 
som Allstate, Johnson & Johnson, Kraft, Liberty Mutual, L’Oréal, Nick-
elodeon og Southwest Air.  Tubemogul –sjef Brett Wilson vil fortsette 
å lede Tubemogul teamet som endel av Adobe Digital markedsførings-
divisjonen.

AV-selskapet ProCon Digital har lansert en ny Info-TV løsningen.  
Oppsettet gjør at du kan profilere din bedrift på en enkel, effektiv, pro-
fesjonell og rimelig måte ved bruk av storskjermer plassert i reseps-
jonen, butikker, ustillingsvindu eller andre steder der  kunder ferdes.
 
Procon IPS Digitale Skilt er en komplett løsning for webbaserte infor-
masjons- og reklameskjermer for plassering innvendig i f.eks. resepsjo-
ner, i butikken eller som spesialløsning i utstillingsvindue med særskilt 
sterke lysflater. Procon IPS Digitale Skilt leveres også som videovegger.  
IPS InfoTV leveres som separatløsninger for storskjermer og kan enkelt 
kombineres med møteromsvisning.

Se procondigital.no for mer.

I november arrangerte Sennheiser sitt eget Sound Academy for nord-
menn.  Målet for kurset var å oppdatere nye og eksisterende brukere av 
trådløse mikrofoner og in-ear monitorsystem.  Kursopplegget gir delta-
kerne en mulighet til å få dybdekunnskap innen feltet. Deltakerne fikk 
med seg en gratis kopi av Sound Academy Handbook fra Sennheiser.

per måned om seks år. I Nord-Amerika vil den da være 25 GB. 
Videotrafikken forventes å øke med 50 prosent per år og stå for nes-

ten 75 prosent av all mobildatatrafikk i 2022. Sosiale medier står for nest 
mest datatrafikk fra smarttelefoner, og vil øke med 39 prosent per år.

Tingenes internett
Innen 2022 forventes det å være ca. 29 milliarder oppkoblede enheter 
i verden, hvorav ca. 18 milliarder relatert til tingenes internett (IoT). 
Den nye rapporten ser nærmere på dette og inkluderer tre artikler med 
ulike perspektiver på IoT og dets potensial for digitalisering og trans-
formasjon. To artikler er skrevet i samarbeid med henholdsvis Telenor 
Connexion og Telia, som bygger IoT-løsninger rundt viktige aktiva for 
å skape økt forretningsverdi. En tredje artikkel omhandler mobilnet-
tenes evne til å håndtere et realistisk bruks-scenario med massiv IoT.

Adobe 
kjøper 
Tubemogul
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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, konvertering, 
CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse:  Sandakerveien 24, 0473 
Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tv-team.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: 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 video-
produksjon.

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: Brynsveien 16, 0667 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: Brynsveien 16, 0667 Oslo, 
0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

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

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

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

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

Forlaget Nye MedierMonitor
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Stargate Media
360 graders video
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GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

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

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 5 2012 • PRIS: 64,-

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

Forlaget Nye MedierMonitor
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500
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NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene
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FOR ANNONSE I GALLERIET
RING 48 03 41  83



www.focusnordic.no

Kunstnerisk frihet gjennom teknisk perfeksjon. 
De nye Milvus objektivene fra ZEISS gjør det enkelt å produsere fantastisk video 
i høy kvalitet, takket være presis fokusering med lang vandring. Med funksjonen 
for deaktivering av click-stop, kan man med ZF.2-fatning justere blenderen fritt 
og trinnløst, slik at resultatet blir profesjonelt, også under forhold med raskt 
skiftende lysforhold. Med sin ekstremt høye kontrast, er Milvus objektivene 
designet for moderne videoformater fra 6K og oppover. 

Les mer om objektivene på
www.focusnordic.no/zeiss/milvus
www.zeiss.com/cine/milvus

The world of filming  
at your fingertips.
ZEISS Milvus objektiver

NYHET
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