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I dette nummeret
7  n SCANDEC OG PANASONIC
Scandec trer inn som distributør av Panasonic sine Projektorer.  Aktø-
rene tror at vi står overfor et markant teknologiskifte innen moderne 
AV-projektorer.

9 n MONITOR ROADSHOW 2017 
Monitor Roadshow kommer til Trondheim, Bergen og Oslo 20-24.
november.  Vi har laget en oversikt over utstillerne du kan møte der.

14 n IBC 2017
Vi var tilstede på IBC 2017 i Amsterdam, her er en oppdatering på hva 
som fanget vår oppmerksomhet på teknologimessen.

18 n STREAMING FOR FRAMTIDEN
Vi har besøkt KARMA i London for å oppdatere oss på hva morgen-
dagens streamingteknologi gir av muligheter.

26 n MORGENDAGENS KONTOR
Mulighetene innen morgendagens møteromteknologi, gir helt andre 
muligheter for samarbeid på tvers av organisasjonen. Vi har sett på en  
løsning fra Sennheiser.

30 n SONY A9 ET FARTSMONSTER
Vi har hatt Sony A9 til utprøving og ser at dette gir fart over opptakene, 
eller hva skal man si med 20 bilder pr. sekund og konstant autofokus i 
et komprimert RAW-format?

34 n MIX PRE-6 FELTOPPTAKER
Vi lånte med oss MixPre-6 for å sjekke den ut som feltopptaker. Vi 
fant en versjon fra Sound Devices som senker prisnivået og høyner 
standarden.

38 n SAMYANG XEEN
Vi har gått gjennom objektivserien fra Samyang og sett hvilke for- 
nyelse deres alternativer gir for 2017.

I hvert nummer
  6  n LEDEREN

10 n PRODUKTNYHETER

22  n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Er 2K HDR nok for å se på TV eller må det være 4K eller mer var en av temaene for IBC2017.

20-24. November er vi klare for Monitor Roadshowi Bergen, Trondheim og Oslo.

Alle snakker om non-lineær TV og alternativer for filmdistribusjon, men kan du nok om 
morgendagens streaming teknologi? Vi har besøkt KARMA i London.

Coverfoto: Shutterstock

Now  
available

DIGITAL 6000

Compromise is not an option  
when everyone is counting on you.

Better performance, quicker setup, immediate 
payoff: Digital 6000 was developed to exceed the 
expectations of audio professionals and business 
managers alike. Our new professional wireless 
series delivers reliable performance in even the 
most challenging RF conditions. Intermodulation 
is completely eliminated by Digital 6000, enabling 
more channels to operate in less space. 

Digital 6000 utilizes groundbreaking  technology 
from our flagship Digital 9000. Dependability 
is guaranteed by our renowned Long Range 
transmission mode and proprietary audio codec. 
Digital integration is seamless with AES3 and 
optional Dante output. Monitoring and control of 
the two-channel receiver is at your fingertips, with 
an elegant, intuitive user interface.

Discover more:  
www.sennheiser.com/digital-6000
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Toppmontert universalgrepssystem
åpen for modifikasjon
Vocas Top Handgrip Pros-kompatibilitet dekker åtte forskjellige  
kameraer, alt fra Canon EOS C200 til Panasonic VariCam. Et  
passende monteringsfeste er tilgjengelig for hvert kamera.
Du kan velge mellom ett eller flere gripepunkter, med et festepunkt 
som kan veie 40 kg, mens flere punkter håndterer opptil 75 kg.  
Pris: 315 euro.

Produsent: Vocas, www.vocas.com

Filtre lover maksimal kontrast og 
ekte fargeoverføring for HDR-opptak
Ifølge produsenten er deres nye eksterne filter, FSND (Full Spek-
trum ND), et svar på industriens krav til bildekvalitet som 4K, HDR 
og Wide Color Gamut. Med FSND, som også er tilgjengelig internt 
i Alexa Mini- og Amira-kameraer, hevder du også å få det beste av 
bildet og er helt farge nøytral.
ARRI FSND vil være tilgjengelig i Panavision-størrelse (4 x 5,65 ") 
i ND-styrke 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 og 2.4. Pris: Ikke fastsatt.

Produsent: Arri, www.arri.com

Blinkende LED armatur
Ifølge Sonys Jason Lanier er Rotolight LED-lys for stillbilde og be-
vegelsesbilde, Neo 2, noe å regne med av flere grunner. Spesielt for 
sin raskhet, som han hevder bidrar til ikke-eksisterende tap av kraft 

og lys. I tillegg er det i kontinuerlig drift 85 
prosent lysere enn forgjengeren, 

Neo 1.
Neo 2 kan brukes samtidig 

som modelleringslys og 
HSS-blits som hevdes å 
gi lukkerhastigheter på 
1/8000 med 500 prosent 
blitsutgang. En annen 
viktig funksjon er tråd-
løse blitsmottakeren på 2,4 

GHz, utviklet sammen med 
Elinchrom, som du kan styre 

opptil10 enheter opptil 200 
meter unna. Pris: 325 dollar.

Produsent: Rotolight, 
www.rotolight.com

Allt-i-ett-gateway med mål om å 
lette overgangen til IP

Audioway Bridge er det første produktet i Digigrams nye IP-baserte 
Audioway-serie. Med Bridge hevder produsenten at det er laget en 
løsning som ikke bare er kostnadsreduserende, men  som også eli-
minerer kompleksiteten forbundet med overgang til IP-lyd.
Kort sagt beskrives maskinen som en lett anvendelig alt-i-ett-gate-
way mellom eldre signaler og AoIP-strømmer, og er klokkesynkro-
nisert. Den kontrolleres via en innebygd routing-matrise og proto-
kollen Ember +. Enheten klarer MADI, AES67, Ravenna, Dante / 
AES67 og AES / EBU (inn / ut). Pris: Ikke fastsatt.

Produsent: Digigram,
www.digigram.com

AKTUELT PRODUKTNYHETER 2017
Tipse om produktnyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no
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Shotgun-mikrofon egnet for 
kompakte digitale cine-kameraer
Azdens SGM-250CX er beskrevet som svært følsom og reduserer 
uønsket lyd fra siden og bakfra. Den er litt over 15 centimeter lang 
og passer i tillegg til digitale cine-kameraer, også til speilløse vari-
anter og DSLR-enheter med XLR-adaptere. Det festes, ifølge pro-
dusenten, best via ringklips, men også med den medfølgende shock 
mount-festet.
Mikrofonen er drevet av 48-volt fantom og leveres med en 13-tom-
mers XLR-kabel. Pris:  250 dollar.

Produsent: Azden, www.azden.com

Kobler to 4K-skjermer eller en 5K 
skjerm til datamaskinen din
Sonnet, det Thunderbolt-dedikert teknologiselskapet, lanserer en 
løsning for alle som ønsker å distribuere videosignalet fra datama-
skinen til to 4K (60 Hz) skjermer: Thunderbolt 3 Dual DisplayPort 
Adapter. Hvis du heller vil koble til en 5K-skjerm (60 Hz) går det 
aldeles utmerket i henhold til produsenten.
Adapteret trenger ikke ytterligere ekstern strøm, men livnærer seg 
helt på datamaskinen, og fungerer for både Mac og PC.
 Pris: 1 195 kroner.

Produsent: Sonnet, www.sonnettech.com

Cube omtales som en alt-i-ett-løsning for 
streaming, iOS-over-våking og ”punkt-til-
punkt"-kringkasting for SDI- og HDMI-kilder. 
Med denne kan man streame til nettbaserte vi-
deoplattformer over 2,4/5 GHz 802.11ac Wi-Fi, 
Ethernet eller 3G/4G-nettverk med hjelp av en 
mobil hotspot, et USB-modem eller datamas-
kinens tilkobling til telefonen. Den inkluderer 
også innebygd integrasjon med Facebook Live, 

To streamingenheter med 
ulike avanserte konfigurasjoner 
konfigurationer

Youtube Live, Periscope, Ustream, Livestream og Twitch.tv. På  
tilkoblingssiden finnes line out og mikrofon.

VidiU Pro er en enklere variant, ifølge pressemeldingen, men leve-
rer overføringskvalitet til flere av kanalene nevnt ovenfor. Enheten 
er i stand til å kringkaste live på en eller flere RTMP-plattformer, 
eller Sharelink, og kan konfigureres eksternt. Det er mulig å legge 
til grafikk, for eksempel en resultattavle, til strømmingen. Hvis det 
ikke er mulig å streame på stedet, er det mulig å ta opp materialet 
på SD-kort. Installasjon og sanntidsovervåkning kan utføres via 
VidiU-appen, som er gratis. Pris: Ikke fastsatt. 

Produsent: Teradek, www.teradek.com
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En møteplass for teknologi 
og muligheter
I slutten av November er vi ute på veien med Monitor Roadshow 
i Trondheim, Bergen og Oslo. Vi starter nå i 2017 med å bygge en 
møteplass mellom deg som bruker og leverandører av verktøy for lyd, 
lys og bilde.  Vi vil nå ut til alle som jobber med AV-teknologi, studio, 
scene, film, tv og multimedia. Vårt mål er at dette skal være en arena 
for å presentere nye helhetsløsninger, tjenester og produktnyheter. 
Vi starter i Trondheim 20. November, for å fortsette i Bergen 
22.november og vi avslutter på Vulkan i Oslo den 24. November.   
Vi håper selvfølgelig å se deg der, for å møte spennende leverandører 
lyd, lys og bildeteknologi. Monitor Roadshow er selvfølgelig gratis 
å besøke, og det vil i tillegg til en messehall, være mulig å delta på 
seminarer og workshop med utstillerne.

Vi har en stor tro på at dette er en måte å bygge flere typer sam-
handlingsarenaer for bransjen. Vi tenker at en tilstedeværelse med  
Monitor Roadshow ut i Bergen, Trondheim og Oslo er en aktivitet 
som kan utvikles. Vi vil selvfølgelig gjerne ha innspill på hvordan vi  
kan utvikle denne satsingen videre i 2018.  Vi er åpne for samarbeid, 
for se hvordan vi kan styrke flere bransjearenaer landet rundt.
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Tekst og Foto: Anders Olsen

La folk se det som det er

SAMARBEIDREPORTASJE

Scandec og Panasonic har utvidet 

samarbeid av profesjonelle 

produkter. Tidligere var Scandec 

distributør for Panasonic displayer, 

men fremover kommer de også til 

å distribuere Panasonic projektorer 

for kunder i det norske markedet. 

Panasonic jobber aktivt sammen 

med Scandec for å forsterke sin 

tilstedeværelse i Norge!

PROSJEKTORER MED NY TEKNOLOGI
Panasonic har gjort grep for å bli en konkur-
ransedyktig aktør innen displayer og projekto-
rer til profesjonelt bruk. Særlig projektorer har 
fått et kvalitetsløft som vil glede brukerne. Det 
handler i hovedsak om bildekvalitet, levetid 
og økt lysstyrke ved å ta i bruk laser fremfor 
lampe. Dette har mange fordeler, som over-
stiger den moderate kostnadsøkningen, for de 
som bruker projektorer aktivt. 

– Den nye teknologien forlenger levetiden 
til projektorene. Det er ikke bare bruksslita-
sje man har fått bukt med i denne forbindelse, 
men også ekstern påvirkning som transport 
og temperaturvariasjon har vesentlig mindre 
innvirkning på levetid med laser. 

– De tåler røffere behandling nå, noe som 
må være en stor fordel for utleiemarkedet. 

Tony Grass fortsetter med å forklare at over-
gang til projektor med laser ikke behøver å 
bety at man må bytte ut alt av utstyr. Gamle 
linser, for eksempel, passer også på de nye 
maskinene. Behovet for å bytte laser er ikke 
tilsted, som med lamper. Dette bidrar til å øke 
gjensalgsverdien, skulle man ønske å oppgra-
dere utstyrsparken i fremtiden.

NY OG BEDRE
Forøvrig passer de nye projektorene inne i 
eksisterende set-up, og har samme menyer 
som man kjenner til fra tidligere produkter. 
En fordel er at vekten/størrelsen er betydelig 
redusert, noe som er en fordel både når det 
gjelder installasjon og utleie. Laser har i til-
legg lavt energibruk, lavt støynivå og minimalt 
behov for service og vedlikehold.

Kjell Haukelisæter, Salgsdirektør ved Scandec og Tony Grass, Salgsansvarlig for Panasonic.
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VIKTIG KALIBRERING
Panasonic bygger større modeller etter bestil-
ling fra kundene, og er vant til å etterkomme 
svært spesifikke krav. Det finnes svært godt 
kalibreringsprogramvare, og med laser holder 
kalibreringen betydelig lenger enn ved lampe.

 – Det er ikke alle som vektlegger kalibre-
ring av hverken projektor eller display. Det er 
lett å tenke at publikum ikke merker seg dårlig 
fargegjengivning, sier Tony. 
Han forklarer videre at det kan være folk ikke 
ser hva som er dårlig, men de legger merke til 

om noe er bra. Derfor er kalibrering viktig.  
De som trenger hjelp har tilgang til support-
senter i Cardiff, i tillegg har Panasonic et team 
på 12 service ingeniører som stiller opp hvor 
som helst i Europa. Så det er hjelp å få om  
krisen skulle inntreffe.

KOMPLETT TILBUDSPAKKE
Scandec ønsket bedre løsninger på proff-
display og projektorer, og valget falt enkelt på 
Panasonics produkter og løsninger. 

– Med Panasonic føler vi at vi har fått til 

en komplett tilbudspakke som vi er glade for 
å kunne fronte ovenfor våre eksisterende og  
potensielle kunder. Kjell Haukelidsæter er 
salgsdirektør i Scandec, og er opptatt av å 
kunne tilby gode produkter til sine kunder. 

– Vi er et kompetansesenter som samar-
beider tett med våre forhandlere, og fungerer 
som rådgivere for å finne frem til de beste løs-
ningene, forklarer Haukelidsæter.  

HØY KVALITET
For å nå denne målsettingen fokuserer  
Scandec på anerkjente merkevarer, og fore-
trekker de leverandørene som er lydhøre for 
sine kunders behov og ønsker. 

– Panasonic har gode løsninger med 
høy kvalitet som gjør våre kunder fornøyde. 
Vi har derfor stor tro på dette samarbeidet.  
Haukelidsæter fortsetter med å fortelle at det 
gir økt styrke å kunne trekke frem Panasonic 
når de jobber frem løsninger sammen med 
sine kunder. 

– Det er en merkevare som folk har posi- 
tive assosiasjoner til, og vår jobb er å videre- 
føre dette inntrykket til den profesjonelle delen  
av markedet. Gjennom det utvidede samar-
beidet mellom Scandec og Panasonic ønsker 
vi å øke tilstedeværelsen og synligheten til 
Panasonic i markedet, forteller Haukelidsæter.

SOLID VAREUTVALG
Med Panasonics mange nye projektorer, og 
proff-skjermer mener Scandec at de har fått et 
solid vareutvalg som gjør det lett å skreddersy 
etter kundenes mange og varierte behov. Den 
nye avtalen har gjort det lettere for Scandec å 
forholde seg til en leverandør av både display- 
og projektorløsninger. 

– Det var en av flere grunner til at vi valgte 
Panasonic. Vi ønsket en leverandør å forholde 
oss til, og da opplevde vi at de kunne innfri 
best, avslutter Haukelidsæter.

Panasonic har gode løsninger med 

høy kvalitet som gjør våre kunder 

fornøyde. Vi har derfor stor tro på 

dette samarbeidet. 

KJELL HAUKELIDSÆTER,  SALGSDIREKTØR VED SCANDEC 

Den nye teknologien forlenger levetiden til projektorene.
TONY GRASS, SALGSANSVARLIG FOR PANASONIC VISJON NORGE

FAKTA OM PANASONIC VISUAL SYSTEM SOLUTIONS:

Panasonic Visual System Solutions står aldri stille. Med flere tiår med erfaring i 
å utvikle projektorer, skjermer og tilhørende teknologi, har de ikke bare ført til 
innovasjon framover, de prøver også å utvikle lønsinger enda lenger. 

-Panasonic sitt banebrytende laserprojektorutvalg, tilbyr vedlikeholdsfri design i 
opptil 20000 timer, dobbel lyskilde for uavbrutt projeksjon, og som spenner over 
alle klasser fra 3000 til 30000 lumen.

-Panasonic hevder at dette er den fremtidige referansemodellen på leie- og 
stagingmarkedet, RZ21K laserprojektor med 20000 lumen lysstyrke og utrolig 
kompakt og lett kropp, designet for å være enkelt og fleksibelt plassert overalt.

-I tillegg har Panasonic et bredt utvalg av multi-touch skjermer, inkludert deres 
hyper-nøyaktige ShadowSense touch-skjermer og en ny 4K infrarød berørings-
versjon, både ideell for skilting og samarbeidsprogrammer.

-Innovative LinkRay-teknologi som bruker LED-lys til å overføre digitalt innhold 
til mobile enheter, snu skjermer, skilt og lyskilder i 1-2-1 markedsføringsverktøy 
for smarttelefoner.

-Panasonic har også en bred serie med innendørs skjermer, inkludert Google-
sertifiserte OpenPort ™ PLATFORM-skjermer, en 4K-videovegg, samt et utvalg 
standardskjermbilder utviklet for pålitelig 24/7 operasjoner.

-Panasonic Broadcast & ProAV-teknologi, har lang erfaring med bruk av fjern-
kamera som gir enkel installasjon og systemkonfigurasjon, samt enestående 
bildekvalitet på opptil 4K. Løsningen kommer med en innovative auto-sporings-
programvaren og 4K studio kamera system AK-UC3000 tilbyr uovertruffen 
ytelse sammenkoblet med enkel håndtering. I tillegg er det berømte VariCam LTs 
virkelige livssyn som gjør den til den perfekte løsningen for live-arrangementer.
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UTSTILLERE

Videoutstyr Norge AS hjelper sine kunder med 
utstyr for å fortelle historier og kommunisere i 
alle medier. Deres kunnskapsrike medarbeide-
re kan gi råd om hvilke produkter som dekker 
alle behov fra opptak og postproduksjon til 
distribusjon og presentasjon. Dehar erfaring 
med hele arbeidsflyten om du jobber med 
streaming, TV- og filmproduksjon, overvåking 
eller sosiale medier. Produktsortimentet vårt 
innen proff video er bredt, så det er ikke 
utenkelig at de kan skaffe det meste. De fører 
produkter fra et stort nettverk av små og store 
leverandører, som for eksempel Blackmagic 
Design, Canon, Panasonic, Manfrotto, Sony og 
SWIT. På deres stand kan du se løsninger for 
streaming, skole, studio og mobil produksjon.

Ellers finner du de på: www.videoutstyr.no
Eller på facebook: 
www.facebook.com/videoutstyr

VIDEOUTSTYR

FUTURE SALES

DELUXE FILM

Future Sales dekker alle behov innen lyd, lys, 
AV og sceneteknikk. De har base i Danmark, 
men har hele Norden som satsingsområde. I 
tillegg til å levere utstyr enkeltvis og i pakker, 
kan Future Sales bistå med totalløsninger i 
forbindelse med events, permanente innsta-
lasjoner eller totaloppdatering av det tekniske 
utstyret i lokalene. 

Ellers finner du de på: 
www.futuresales.eu/DK/Home/Index
Eller på facebook: 
www.facebook.com/futuresalesaps

Deluxefilm kommer på Monitor Roadshow 
for å presentere Dedolight sine lamper, samt 
LiteGear LED en enkelt måte å sette opp din 
egen LED-løsning på.  Deluxefilm representerer 
også TILTA approved by RED. 

Besøk våre leverandører på nett:
www.dedolight.com  /  www.litegear.com
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UTSTILLERE

Avon Lyd holder til i Trondheim og Oslo, og 
tilbyr produkter, installasjon og rådgivning til 
profflydmarkedet. De skreddersyr løsninger 
for et bredt spekter av kunder over hele Norge, 
og har spesialisert seg på salg og installasjon 
av konsertlyd, restaurant- og blubbsystemer, 
konferanselyd, kirker, forsamlingshus og skoler. 
Avon har nettopp feiret sin første 10 år, og 
satser vel på suksess i mange tiår til.

På RoadShowet har de valgt å fokusere på 
høyttalere fra VUE Audiotechnik, lydmiksere 
fra Yamaha og mikrofoner fra Point Source 
Audio, selv om det selvsagt vil være mulig 
å få informasjon om alle deres produkter og 
tjenester.

Ellers finner du de på: www.avonlyd.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/avonlydinstallasjon

AVON LYD

AXON
Nederlandske Axon er internasjonalt ledende 
innen nettverksinfrastruktur i kringkastings-
bransjen. De har vokst seg store gjennom 
de siste 30 årene, og har bygget sitt renomé 
blant sine kunder på å levere kostnadsef-
fektive løsninger for drifting, overvåkning og 
kontroll av deres nettverksbehov. Det har høyt 
fokus på innovasjon og kvalitet.

På roadshowet vil de holde HDR-seminar, og 
har i tillegg med seg 4K og IP multiviewer, 
blant det de vil vise frem.

Ellers finner du de på: www.axon.tv
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/AxonDigitalDesign



www.monitormagasin.no 4 – 2017  11

CANON

Canon trenger ingen videre presentasjon. De 
har i årevis levert solide produkter over et 
bredt spekter. De har med seg, på roadshowet 
har de med seg produkter til forskjellige 
brukergrupper. Cinema EOS C200, et perfekt 
kamera for uavhengige filmskapere. XF400 / 
XF405, et kamera som retter seg mot kunder 
som har behov for produksjon av internfilm, 
eller enkel nettproduksjon. I tillegg har de med 
seg ME200S-SH. Dette kamera er spesielt 
godt egnet for politiet, militære eller andre 
som har bruk for opptak med ekstremt store 
ISO-verdier.

Ellers finner du de på: www.canon.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/CanonNorge

ENGSTRÖMS NORGE AS
Svenske Engströms har etablert seg i Norge, og en av de første tingene 
de foretar seg er å delta på Monitor RoadShow. Engströms fører en 
rekke anerkjente merker, og har nylig blitt forhandler for Black Magic 
Design også. På roadshowet tar de med seg en god blanding av utstyr 
innen lys, kommunikasjon, optikk og stativer. Viktigst er kanskje Sony 
PXW II 4k E-Mount kamera, som har fått veldig god omtale.

Ellers finner du de på: www.engstroms.nu
Eller på Facebook: www.facebook.com/engstroms.nu

Sennheiser er et navn mange har et forhold til 
og de leverer lydteknologi i et bredt register til 
store og små aktører. Foruten mikrofoner og 
hodetelefoner, leverer de også totalløsninger for 
møterom, museer og utstillingslokaler og mer.

De vil ta med seg et variert utvalg av produkter 
på Monitor Roadshow, blant annet Handmic 
Digital, MK 4 digital studiomic, ClipMic digital 
og noen helt ferske, ulanserte produkter i denne 
kategorien. I tillegg stiller de med sin kompe-
tanse, selvsagt.

Ellers finner du de på: no-no.sennheiser.com
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/SennheiserNordicNorway

SENNHEISER
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UTSTILLERE

Atendi leverer lyd, lyd og studio-/sceneteknikk 
til hele landet. På roadshowet fokuserer de på 
lys, nærmere bestemt av merket Aladdin.

Aladdin er mest kjent for sin Flexlite – en 
LED-lampe som er noe annerledes enn hva du 
er vant til.

Flexlite kommer i Dagslys, Tungsten og Bi-Color 
utgaver, ulike størrelser fra 30x30cm til 30×120 
cm og diodene er montert på et stykke stoff 
som gjør at de kan bøyes/formes slik du ønsker. 
Denne funksjonen gjør de særdeles anvendelige 
til å få plassert lys der man ikke får brukt 
konvensjonelle lamper. Flexlite kan også f eks 
monteres på en boomstang til overlys. Aladdin 
Flexlite er ekstremt tynn, fra 2-3mm og veier 
fra 216 gr. Aladdin Flexlite er coated og dermed 
vanntett frem til dimmerenheten.

Ellers finner du de på: www.atendi.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/atendinorge/

ATENDI

FOTO.NO
Foto.no er et kjent navn for alle stillfotografer, 
men de satser sterkt mot markedet for 
levende bilder også. Derfor deltar de på 
roadshowet, der de tar med seg litt av hvert. 
Lys fra Apture, Black Magics Davinci Resolve 
Mini Panel, Panasonics nyhet Eva1, i tillegg 
til Varicam LT og Pan Til Zoom. De har med 
Sound Devices Mixpre 688, Lupos LED 
Fresnel, Eizo CG318 og Orca Bagger.

Ellers finner du de på: www.foto.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/foto.no
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Møt oss på Monitor Roadshow 2017

Vi har løsninger for produksjon og distribusjon av video på alle platformer, inkludert streaming 

Ønsker du å spre ditt budskap på en effektiv måte med video?

www.videoutstyr.no22 80 40 00

YOUR AVID RESSOURCE

YOUR AVID RESSOURCE

YOUR NORDIC AVID RESSOURCE

YOUR NORDIC AVID SUPPLIRE

Avid Ressource Nordic

Avid Ressource Nordic

Your Avid Ressource Nordic

AVID RESSOURCE NORDIC

NORDIC RESSOURCE FOR AVID

Nordic RESSOURCE FOR AVID

AVID NORDIC RESSOURCE

AVID NORDIC SUPPLIER

NORDIC AVID SUPPLIER

The Nordic AVID Supplier

NORDIC AVID SALES SUPPORT AND TRAINING

NORDIC AVID RESSOURCE

Your Avid Ressource Your Avid Ressourcewww.in-site.tv

Introducing

 Avid DNxIV

 Avid Artist | DNxIV offers extensive HD and high-res format. This flexibility future-proofs your production,  

enabling you to work with today’s high-res formats, while supporting yesterday’s lower ones. You can also  

work with 2K or 4K media and deliver in HD with the onboard real-time down-converter, enabling you to  

transition to high-res at your own pace.
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Tekst og Foto: Anders Olsen

Ikke skyfritt i Amsterdam 
– Nytt og godt fra IBC

IBC 2017REPORTASJE

IBC gikk av stabelen for 50. gang i september. Amsterdam har vært vertsby for messen siden 1992, og skal man oppsummere 

kort hva det ble snakket om i 2017 er det vanskelig å komme utenom IP-TV og skybaserte løsninger. I tillegg kan det virke 

som at man har kommet til en slags enighet om at 2K HDR er nok pixler for kringkasting, noe som får mange til å senke 

skuldrene, mens andre også ergrer seg over at man ikke utnytter potensialet maksimalt og pusher mot 4K. Uansett hva man 

måtte mene, tenke eller interessere seg for innen bransjen, er det helt sikkert at det ble diskutert på IBC, og det var også noe 

for enhver, når det kom til tekniske nyvinninger, smarte løsninger og nye produkter, over hele linjen. Vi møtt mennesker, 

sett på utstyr og hørt på idéer, og her er noe av det vi syntes var mest interessant.

NYHETER FRA IBC 2017
Streaming-tjenestene tar stadig større markedsandeler, med Netflix og 
HBO Nordic i front i vår del av verden. Den største utfordringen for 
skybasert TV-underholdning har vært sport, men denne utfordringen 
synes å nær en løsning. Hva det vil si for tradisjonelle kringkastere er 
uvisst, men antagelig vil det ikke påvirke for mye, all den tid stadig mer 
sportsinnhold plasseres bak betalingsløsninger. Nye tekniske løsninger 
som gjør det mulig å skalere IP-TV på samme måte som tradisjonell TV 
ligger bak dette. Og mulighetene for økt opplevelse, med mengder av 
statistikk, egenstyrte repriser og mye er hva sportsentusiaster har i vente. 

I STADIG UTVIKLING
Det er flere som ser mot fremtiden på IBC. Naturlig nok. Å snakke i 
telefonen eller med telefonen er i dag ikke science fiction, og innholdet i 
dialogen er i rask utvikling. Kunstig intelligens kommer til å bli en stadig 
større del av hverdagen, og man vil kunne styre TV, høyttalere og sikkert 
en rekke andre tekniske installasjoner ved stemmebruk. Stadig større 
forståelse av kompliserte fraser som «Filmer med John Wayne» eller 
«Listetopper fra 1987» vil bli forstått av maskinene. Med innholdets 
økende mengde metadata blir det mulig å gjøre atter mer avanserte søk 
og forespørsler. Videre lærer den kunstige intelligensen mens den er i 
bruk, bli blir bedre og bedre etter hvert som den er i bruk.

Carrie Lomas, som har den fascinerende tittelen «Director of Cogni-
tive Solutions and Internet of Things» sier at det handler om å hjelpe 
mennesker med å ta valg, snarere enn å ta de for dem.

STOR UTVIKLING PÅ NY TEKNOLOGI
Utviklingen av nye produkter tvinger også frem andre nye produkter. 
Blant flere spennende nyvinninger så vi i IBCs Future Zone en iglo. 
Der fikk vi se hvordan 360 kameraer kan vises frem til et større, samlet 
publikum, uten bruk av VR-briller. Det var selvsagt også flere eksempler 

på VR-briller i bruk i «sonen», men det føles litt som at det allerede 
har kommet, og strengt tatt ikke hører med til fremtiden.

Ellers knivet utstillerne om å vise frem det de hadde av nye produkter, 
enten det det var snakke om videreutvikling av kjente kameraer, nye 
mikrofoner, til mer obskure, små tekniske dingser, som kanskje bare 
vekker interesse for de helt dedikerte. Vi kommer tilbake med mer  
spesifikke tekniske nyvinninger litt etter litt.

Richard Scott er relativt nyansatt i Sony. Han tok over som Head of Media Solutions 

etter Adam Fry, som rykket opp i systemet. Det blir nå hans oppgave å sørge for at 

Sonys produkter og tjenester bidrar til bedre kringkastingsløsninger på det europeiske 

markedet. Han anerkjenner ankomsten av IP, og trekker frem Sonys tradisjon for 

innovasjon og ambisjoner om å ligge et steg foran som en viktig utfordring. HIVE er 

kanskje selskapets viktigste satsingsområdet for profesjonelle innholdsprodusenter.
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Det er her fremtiden ligger.
ADAM FRY, VISEPRESIDENT I SONY EUROPA

Adam Fry er visepresident i Sony Europa- Han ser positivt på fremtiden for sin, og Sonys del. 

På pressekonferansen var det store høydepunktet det nye kameraet i CineAlt-serien, Venice, 

der det var satt av tid til å snakke med den meriterte fotografen Ed Wild om sin erfaring med 

det nye kameraet. Wild har 20 års erfaring, og ble blant annet nominert til Emmy for beste 

foto for TV-seriene «Fleming». Sony stilte med en av messens større stands, og utover det 

store høydepunktet var Fry opptatt av at de skulle være et lite steg foran på alle områder. 

Han trakk blant annet frem Sonys IP Live Productions System. I likhet med nesten alle andre 

var han bevisst på at fremtiden ligger i skyen. Ellers trekker han frem XDCAM Air, som kobler 

sammen kameraer og produksjonsstudio på en effektiv og trådløs måte, og selvsagt Media 

Backbone Hive, som styrer den komplette arbeidsflyten for innholdsprodusenter. Det er her 

fremtiden ligger, slår Fry fast.

GILBERT LARSEN I SANDEFJORDSFIRMAET LVC OG FRITHJOF BECKER FRA TVONE

TVone er store på displayløsninger, og ikke minst når det kommer til effektiv og 

virkningsfull bruk av disse. Enten det er snakk om flyplasser, kjøpesentre, resepsjoner 

eller TV-studio. De leverer alle typer tekniske løsning i denne forbindelse, og var spesielt 

opptatt av å vise frem sitt nye produkt, ONERack. Det er et universelt rack med innebygd 

strøm, der man enkelt kan sette inn og ta ut komponenter etter behov. CORIOview er deres 

programvare for redigering og publisering av innhold på displayene, er intuitivt og enkelt  

å bruke, selv for menigmann.

Gilbert Larsen fra LVC er TVOnes forhandler i Norge. I tillegg til display har de produkter 

innen kringkasting, måleteknikk, overvåkning og IPvideo.

Bruno Mårtensson og Joep Akkermans fra Axon er på plass i Amsterdam, og de snakker 

gjerne om IP-TV, som er Axons store ting. Det å levere infrastruktur som lever opptil 

bransjeutviklingen er et viktig oppdrag, og de trekker blant annet frem Synapse NIO440. 

Det er en 8-kanal toveis Ethernet / SDI bro fra 3G /HD-SDI til ukomprimert Ethernet video 

transport og desentralisert ruting.

På Panasonics stand treffer vi Martin Snedvig og Torben Hallum. Selv om det er dag tre 

på IBC snakker de fortsatt entusiastisk om Panasonic Eva. Dette kameraet er det nye 

flaggskipet i flåten av profesjonelle videokameraer hos Panasonic. Med 5.7K Super 35mm 

sensor, 14 trinns dynamisk vidde, EF-feste og ¤K 10 bit 4:2:2 og Raw tar det opp kampen 

med den andre produsentens nylanseringer på messen. Kameraet kommer på nyåret 2018.
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En meget positiv Laura Williams Argilla i Adobe er opptatt av å fortelle om deres nye 

løsninger for simultant samarbeid på prosjekter. Dette konseptet er ikke unikt, men nå  

som kanskje verdens mest brukt redigeringsmerkevare også introduserer denne arbeids-

muligheten, vil det kan skje endre måten man legger opp arbeidet i fremtiden, og gjøre 

produksjonstiden betydelig mindre. Team Projects, som konseptet heter er tilrettelagt for 

Adobes filmredigeringsprogrammer, og fungerer slik at man kan jobbe på samme prosjekt  

i flere programmer samtidig. 

De fortsetter også å utvikle Adobe Stock, med ambisjoner om å gjøre det til en av verdens 

største bilde- og filmdatabaser. Med direkte tilgang til stockmateriale er det enkelt for  

designere og produsenter å benytte seg av dette, men hvorvidt det er en bedre markeds-

plass enn tilsvarende uavhengige tilbyder, for innholdsprodusentens del, er usikkert.

Christian Snilsberg er Lawos mann i Norge, på plass i Amsterdam. På deres relativt store 

stand i hall 8 får v et innblikk i hvordan fremtiden høres ut. Det som det snakkes mest 

om er hvordan mc2 kontrollpanelene nå drives av LIME (Lawo Immersive Mixing Engine). 

Dette løfter lydbearbeiding til nye høyder ifølge dem selv, og gjør deres mixere spesielt 

godt egnet til bruk i forbindelse med TV-produksjoner. LIME benytter seg av NewAudio 

Technologys hodetelefonsystem som har svært gode monitormuligheter for opptak av 

musikk og filmlyd.

Helge Gallefoss er mannen og visjonæren bak Fjord IT. Hans mål er å ta opp konkurransen 

med de store leverandørene av skytjenester, og han gjør det for din skyld. At din data lagres 

i sky betyr bare at noen andre har tilgang på den, og han ønsker å lansere skytjenester i en 

lokal konteiner, plassert utenfor dit kontor. For de som mener det høres bakstreversk ut, og 

at det motvirker hele prinsippet med å lagre i sky, så parerer Gallefoss med at det virkelig 

unik med skyløsninger er teknologien som ligger til grunn. Den er både energieffektiv, og 

gir en betydelig bedre arbeidsflyt, og med lokale skytjenester sikrer man seg mot dine data 

kommer i gale hender.
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Andreas Eliasson i Engström er i Amsterdam for å se hva han kan ta med seg hjem til 

Sverige, og nå også til Norge, siden de nettopp har etablert seg her også. Han er på Sonys 

Stand for å se på Venice, som han har stor tro på.

Paul Atkinson er Canons kameraekspert, og viser oss hva som er nytt. Modellene han er 

mest opptatt av å vise fram er EOS C200 og XF405/XF400, uten at han dermed vil ignorere 

andre, men det er det hotteste på standen. EOS C200 blir omtalt som Canons beste 

kamera siden de entret markedet for kameraer med kinopotensial. Ikke minst på grunn 

av prisen. Med super35-sensor, 4k UHD og mulighet til 59.94 fps i 4k 10-bit er dette et 

konkurransedyktig kamera. XF405/XF400 er camcordere som tar opp i 4K UHD, og som gir 

en kvalitetshevning for dokumentarfilmskapere, nyhetsprodusenter og alle andre med 

behov for lett, enkelt utstyr som like fullt leverer lekre bilder. Han tar seg også tid til å vise 

frem DP-V2411, Canons nyeste studio monitor, som han mener er et langt skritt fremover.

Jens Kristian Vik er teknisk sjef hos Ullevål Media Centre, og er veldig fornøyd med 

utrustningen i minibussen fra Barnfind. Den har alt som trengs for flerkameraproduksjon 

på location, i tillegg til et lite kontrollrom dedikert til lyd. UMC produserer fotball fra 

Eliteserien, i tillegg til hockey og annen sport. Bussen kan håndtere 18 stk CCU uten 

forsinkelser eller andre forstyrrelser.

AviWest tar stadig større markedsandeler i Norge, mye takket være Jens Petter Pettersen og 

Videoutstyr. Her blir han presentert med prisen for årets forhandler, av direktør for Aviwest, 

Erwan Gasc.

DataVideo er på plass med en rekke interessante produkter. Johan Otterström fra Draco 

Systems i Sverige er mest opptatt av å fortelle om NightHawk som er det nye, høysensitive 

kameraet som blir presentert på IBC. Det kan ta opp på ISO opp til 409600, noe som gjør 

at det kan fange opp detaljer selv i områder med svært lite lys. Dessuten har kameraet 

mulighet til å streame direkte til YouTube eller Facebook via 46-nettverk, som gjør det til 

et kostnadseffektivt alternativ ved streaming av arrangementer. Kamera kan tilpasses den 

set-upen som foretrekkes for brukeren, og er kompatibel med optikk fra produsenter som 

Leica, Panasonic, Olympus og flere andre.

NightHawk er det nye høysensitive kameraet 
som blir presentert på IBC.
DATAVIDEO, DRACO SYSTEMS I SVERIGE
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Tekst: Michael Dee
Foto: Karma

REPORTASJE KARMA

Londonbaserte Karma har erobret en posisjon som det selvklare valget når ledende 

broadcastere og varemerker i Storbritannia skal ha sende live eller streame på nettet. 

Det er ikke så rart for bedriften huser profesjonelle artister som har vunnet både Oscar 

og Bafta Awards. Og navnet Karma er ikke hentet ut i løse luften for i bunnen ligger en 

etisk bedriftspolitikk.  

”De fleste vet enda ikke hvordan  
man skal utnytte streaming”
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”De fleste vet enda ikke hvordan  
man skal utnytte streaming”

Store varemerker har ofte et kreativt byrå som dyrker frem en form for konsept 

for en stream via nettet. Det kan for eksempel handle om grafikk eller design 

av et platestudio. Som her en spraymalt vegg til en stream for Puma.
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De fleste store selskaper og varemerker be-
gynner å oppdage behovet for å begi seg 
inn i denne sektoren og livestreame fra egne 
plattformer eller til Facebook og andre sosiale 
medier. Det innebærer også at det har dukket 
opp en mengde streaming-byråer. Det er sterk 
variasjon på kvaliteten på arbeidende deres og 
hos mange klienter er det også stor uvitenhet 
om hvordan streaming skal utføres og vurde-
res mener Jon Gout, administrerende direktør 
i Karma.  

– Det handler ikke bare om å sette sammen 
et utmerket program for et  arrangement og 
streame det. For at det virkelig skal bli vel-
lykket må det forhåndsmarkedsføres på en 
så effektiv måte som mulig for å få maksimal 
ytelse. Etter sendingen må det i tillegg gjøres 
en nøyaktig evaluering av det hele, det vil si, 
utføre en stor dataanalyse for å finne ut hvil-
ke målgrupper som så på, hvor lenge, hvor 
i verden de befant seg og hvordan de delte 
meningene sine. Vi sørger for at alle disse tre 

God planlagt program for en markedskanal. Karma streamer for Adidas via Facebook. Jon Gout hadde en visjon om et byrå om var ledende innen britisk broadcasting. 2009 ble det en realitet. 

elementene blir utført på høyeste nivå, og det 
er derfor vi har oppnådd vår posisjon i bran-
sjen. Og Karma har en imponerende kunde-
liste innen live-broadcasting og streaming 
inkludert blant andre BBC, ITV, The Royal 
Albert Hall, Renault, BMW, Virgin Media, 
Disney, Microsoft, Nike, Puma och Renault. 
Jon fortsetter. 

– Vi håndterer livestreaming via nettet og 
sosiale medier på samme måte som når vi 
filmer live-sendinger for de store markeds-
kanalene. Det er samme høyes standard som 
gjelder og vi har den nødvendige ekspertisen. 
Det finnes fortsatt manglende kunnskap blant 
mange foretak og varemerker, som får for seg 
at fremgang kan måles i antall treff. Men det er 
feil. For det handler om å tiltrekke seg eksakt 
rett målgruppe og  etterpå utføre en dataana-
lyse for å sikre at en har oppnådd dette. Strea-
ming av digitalt innehold og dataanalyser er 
teknologiene som kommer til å drive hande-
len fremover de neste ti årene. For det er disse 

som gjør det mulig for bedrifter og varemerker 
og nå frem til  sin kundekrets og evaluere den 
på en måte som ikke har vært mulig tidligere.

Ville samle de beste navnene 
i bransjen
Karma er basert i Twickenham, en forstad sør-
vest i London. Selskapet har flere retninger, fra 
innspilling av spillefilmer og TV-dramaer til 
direktesending av sport og underholdnings-
programmer. En annen avdeling er rettet mot 
ulike typer spesialfilming, inkludert greens-
creen og filming med droner, som blant annet 
blir utført med IP Live-sendinger. 

Som selskap er Karma relativt ungt. Det  
ble dannet i 2009, men i teamet finner vi en 
rekke legendariske navn innen britisk film- 
og kringkastingssektorer, og de har blitt til-
trukket av visjonen Jon hadde for en ny type 
bedrift.
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Craig Herd er sjefsfilmer på Karma og  har mange års erfaring med live-kringkasting. Karma har nå begynt å jobbe med 360-filming av fotball.

– Vi konkurrerer ofte med nyoppstartede  
byråer som akkurat har startet i bransjen og 
streamer ved hjelp av laptoper og amatør- 
kameraer. Da kan det oppstå problemer med å 
forsvare kostnaden overfor visse kunder, siden 
konkurrenter tilbyr sine tjenester til en femte-
del av prisen. Resultatet blir deretter. Man får 
det man betaler for. I slike situasjoner må et 
ledende varemerke innen musikk eller mote 
spørre seg selv om de virkelig ønsker å bli 
fremstilt på en amatørmessig måte. Heldigvis 
for oss foretar de fleste en streng kvalitets- 
kontroll. Det er også derfor vi har det 

 De fleste kunder vet enda ikke hvordan de utnytter streaming på 

best mulig måte. Den vanligste fellen er at en merkevare tror at 

arrangementet deres vil få oppmerksomhet kun fordi det streames.

– Jeg ønsket å bringe sammen de aller beste 
navnene i bransjen, men Karma handler ikke 
bare om å gi god service til kundene våre. Vi  
ønsker også å gi noe tilbake til samfunnet og  
bidra til at verden blir et litt bedre sted. Pengene 
vi får inn utover de regulerte avgiftene går til  
ulike veldedige formål og støtteprosjekter, blant 
annet bygging av skoler for Myanmar, Street 
Child Africa, Toy Box og The Vineyard. Dette 
er en filosofi som tiltrakk seg andre topptalent 
til Karma. De ulike typen ekspertise betyr også 
at vi er veldig fleksible og kan tilby en rekke  
forskjellige løsninger.

Høy kvalitet på sosiale medier
Livestreaming og webkringkasting til sosiale 
medier har blitt så populært at det har startet 
noe som minner om klondyke-feber. Men mye 
av det som sendes er av dårlig kvalitet. Jeg spør 
Jon om dette byr på problemer. Om sektorens 
omdømme blir svekket. 

Karma sjef Jon Gout.
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på plassen det skal streames fra. Vi besøker  
stedet for å forsikre oss om at alt stemmer. Om 
det mangler noen nødvendige tilkoblinger tar 
vi dem med oss.  Innspillingsstedet avgjør også 
om vi skal bruke kameraer for filminnspilling 
med smal dybdeskarphet eller kringkastings-
kameraer. Deretter går vi igjennom innholdet 
som skal inngå i sendingen og kaster ideer 
fram og tilbake for å få manuset på plass. Noen 
ganger skal det inngå spesifikk grafikk eller  
loger. Etter det teststreamer vi slik at kunden 
får en forståelse over hvordan det kommer til 
å se ut. 

Større varemerker har vanligvis et kreativt 
byrå av noe slag som har tenkt ut en form for 
konsept for arrangementet, forteller Jon. 

– Ut fra dette skal vi skape et program for 
dem. Manus, tider og alt annet planlegges 
som et program innen tradisjonell kringkas-
ting, det vil si hele teamarbeidet med regissør, 
produsent , assistenter og overføringsledere.

kaliberet av kunder som vi har, for de vil ikke ta  
noen sjanser.

Det tekniske er bare en del av et store bildet 
Karma har i tillegg en bråte med kringkas-
tings-busser,  både for live broadcasting og 
webcasting. 

– Systemet i bussene våre er basert på  
Tricaster eller Blackmagic-kameraer.  Vi har 
valgt dem for at det er så lett å skape de nød-
vendige tekniske løsningene til et hvilket som 
helst type arrangement. Vi kan filme og redi-
gere live, sende ut til markedskanaler samti-
dig som vi redigerer og sender klipp på nett-
et, samt streame til ulike plattformer. Det er  
akkurat den fleksibiliteten som trengs i dagens 
bransje. Men alt det tekniske er bare en del av 
det store bildet, sier Jon. 

– De fleste kunder har enda ikke helt for-
stått hvordan de skal utnytte streaming på  
best mulig måte. Den vanligste fellen er at et 
varemerke tror at arrangementet deres skal 
få oppmerksomhet kun fordi det streames. 
Det skjer ikke automatisk. Det inngår mye  

forarbeid og markedsføring for at arrange-
menter skal bli snakket om, slik at folk virkelig 
ser på det. Det er mye snakk om livestreaming 
til sosiale medier for tiden, men Jon påpeker 
at Facebook helt klart er den viktigste plattfor-
men, langt viktigere enn YouTube og Twitter 

– 95 prosent av vårt arbeid innen stream-
ing til sosiale medier sendes via Facebook, 
og fem prosent på YouTube og de andre. På  
Facebook kan man nemlig nå rett målgruppe 
og det er veldig lett og måle resultatet, mens 
det stort sett er umulig på YouTube der seerne 
forblir anonyme. På Facebook kan man for-
berede og kontrollere en forhåndskampanje 
og utvikle den til å tiltrekke flere interesserte.   

Alt må stemme
Mye av dette er nytt for de kundene som kom- 
mer inn i spillet for første gang. Jeg spurte Jon 
hvordan et typisk førstegangsmøte går til.

– Det vanligste er at de vil streame til en  
spesifikk destinasjon. Hvordan vil de levere 
streamingen? Hvordan har de tenkt å markeds-
føre den. Vi sjekker de tekniske forholdene  
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Streaming for King Games-spillet Farm Heroes Super Saga. King Games har en base på 1,5 milliarder spillere. Karma fikk oppdraget å streame lanseringsfesten via Facebook. 
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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)
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Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva
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Streaming er ikke bare gratisinnhold
Streaming assosieres ofte med gratisinnhold, 
at bedrifter og varemerker leverer dette for å få 
så stort publikum som mulig. Men det finnes 
andre måter å streame på, sier Jon.

– En viktig  og voksende del av vårt arbeide 
består av pay-per-view. Arrangementet vil da 
vanligvis være form for framføring eller foreles-
ning som utføres av en eller flere eksperter på 
et bestemt område som økonomi, design eller 
teknikk der de som har betalt kan integrere el-
ler diskutere med de personene som opptrer. 
Det er arrangement som lønner seg økonomisk 
sett også. Vi kan hjelpe til med å markedsføre 
og for eksempel  bygge en minisite spesifikt 
for arrangementet. En annen økende form for 
livestreaming er foredragskonferanser, sier Jon. 

– Det dreier seg da om internasjonale be-
drifter som har behov for å holde ulike typer 
arrangementer. Det blir vanvittig dyrt og tid-
krevende om alle deltakerne skal fly inn fra alle 
verdens hjørner. Derfor er live-streaming en 
bedre løsning. Jon understreker også at Karma 
legger stor vekt på sikkerhet når det kommer 
til live stream.

– Vi er spesialister i Digital Rights Manage-
ment (DRM) slik at alt innhold er fullt sikret. 
Det er også viktig at sendingen faktisk når 
mottakerne og at det er flere kanaler i tilfelle 
internett vil krasje på stedet.

Avdelingen for spesialfilmning inngår noen 
ganger i teamet for livestreaming. 

– Det kan for eksempel handle om streaming 
fra droner. Teknologien har åpnet helt nye mu-
ligheter. Om du har et program som Top Gear så 
handlet det for ti år siden om å feste et kamera i en 
bil. I dag kan vi livestreame med hjelp av  HDMI 
og IP live-kringkasting. Dette er ganske nytt for 
Karma. 

– Av konkurransemessige hensyn, vil jeg 
ikke fortelle deg for mye om våre metoder 
og utstyr når vi sender ved bruk av IP Live-
kringkasting, bortsett fra at vi bruker en 
kombinasjon av satellitt og cellulær bundet 
internett-protokolløsninger. Dette er ganske 
nytt, så jeg tror at de fleste byråer prøver og 
feiler for å finne løsninger som passer dem. Vår 
metode fungerer, men det er fortsatt en rekke 
spørsmål om standardisering av utstyr.

360, VR og AR
For tiden er det mye snakk om 360-filming, 
Virtual Reality og Augmented Reality. Jeg 
spurte Jon hvordan han stiller seg til disse 
teknologiene.

– Vi utfører en del VR-prosjekter internt, 
men det er fortsatt nisje-oppdrag. I dagens 

situasjon er det ingen vits å streame VR fordi 
det er så få som har headset. Dessuten ser det 
ut til at dagens klumpete headset først og 
fremst aksepteres av en yngre generasjonen. 
Teknologien vi selv er mest interesserte i er 
360-filming, men vi lurer fortsatt på hvordan 
vi best kan anvende den. For eksempel, testet 

vi 360-filming på fotballkamper. Den opti- 
male posisjonen er den tradisjonelle, like bak 
kamera 3, slik at vi kan stå i midten av tribu-
nen og se til begge sider. Da blir det en skikke-
lig altoppslukende opplevelse. Om man deri-
mot plasserer kameraene bak målene blir det 
hele totalt forvirrende. For om ballen havner 
i krysset må man vri hodet helt for å se det. Så 
spørsmålet vi stiller oss er om skal integrere 
360-filming med standard 2D-kameraer. Vi 
har også benyttet oss av 360-filming på kon-
serter, der den beste posisjonen er lengst 
fremme i lokalet. Vi har også eksperimentert  
med å plassere et 360-kamera bak sangeren.

Også der holder vi på en evaluering da det 
handler om å skape den beste mulige opple-
velsen for seeren. 

Karma holder også på å utvide seg sier Jon.
– Vi opprettet en amerikansk filial tidligere 

i år. Den er basert i New York og er med sine 

fem ansatte fortsatt ganske liten. Hvis alt går 
som det skal, vil et stort amerikansk selskap 
innen kringkasting  ta over i løpet av våren, 
noe som vil være en betydelig utvidelse. Det 
kommer til å skje ting på andre områder også, 
avslutter Jon. 

– Vår etiske filosofi og våre støtteprosjektet 
har virkelig sveiset sammen alle som jobber i 
Karma. Vi har aldri skrevet om støtteprosjek-
tene på nettsiden vår, men kundene våre liker 
filosofien. Vi vurderer derfor å gjøre noe mer 
ut av det hele. Og uten å nevne noen navn, 
kan jeg si at en rekke ledende artister ønsker 
å bidra og gi sin støtte til den delen av virk-
somheten. Så det er uten tvil karma i det hele.

Våre etiske filosofi og våre støtteprosjektet har virkelig sveiset sammen 

alle som jobber i Karma. Vi har aldri skrevet om støtteprosjektene på 

nettsiden vår, kundene våre liker filosofien. 

Som for de fleste innen live kringkasting er sport en av hovedinntektene til Karma.  Byrået hadde også flere team på plass 

under de olympiske lekene i Rio.
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Den mobile
arbeidsplassen
Inovativ passer like godt på location som i studio. Med alt på et sted kan du enkelt 
flytte arbeidsplassen din til neste location. I tillegg har du alt utstyret samlet trygt på 
et sted. Interfoto er offisiell forhandler for Inovativ i Norge. Ta turen innom 
videoavdelingen og test selv.

Ranger 36 er INOVATIVs 
verktøyvogn som kan skreddersys 
for å møte dine unike behov.

Her har vi satt sammen en 
arbeidsplass som passer både for 
film- og reklameproduksjon samt TV. 

Inovativ Ranger 36 med camera 
mount system, 100mm ball mount, 
middle shelf, standard through, 5/8” 
Baby Pin System og hydralik brems.

Sony FS7 med Fujinon MK18-55mm 
T2.9 Cine Lens

Zacuto VCT Tripod Plate, Z-VCT-P 
universal Baseplate, Z-Drive 
følgefokus + Tornado, FS7 Z-Finder 
og Gripper

Small HD 1303 HDR med Blueshape 
BV150

Vocas Base plate med Handgrip KIT 
Wood og MB-455 Mattebox

Pelicase Peli Air 1555 koffert med 
TrekPak

Tenba Cineluxe 21 og Tenba Roadie 
II HDSLR

Cartoni Focus 12
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I dag, når møte- og konferansemiljøer 

endres til å bli mindre og mer fleksible, 

stilles det også krav til at teknologien 

følger samme mønster. Hvordan har 

Sennheiser jobbet for å håndtere disse 

kravene?  Vi stiller spørsmålet til Nikolai 

Petef, salgssjef for Sennheiser Business 

Communication. 

Tekst: Peter Fredberg

Foto: Sennheiser

INTERVJU NIKOLAI PETEF, SENNHEISER

Møterommene forandres 
– og stiller strengere krav til teknologien

I 1945 grunnla Dr. Fritz Sennheiser Laboratorium Wennebostel, eller kort og godt 
Labor W, hvor de produserte rørvoltmeter. I 1947 utvikler de sin første mikrofon, 
DM 2. I 2012 opprettes den nye avdelingen Sennheiser Business Communication 
med fokus på møte- og konferanseløsninger.

– Tanken er å sette sammen komplette løsninger, så vi tar til oss det sluttkunden 
ønsker: et enkelt møterom med veldig god lyd. Produktet skal være enkelt å håndtere, 
og det skal i tillegg se bra ut. Det er en av de viktigste detaljene i dag, sier Nikolai Petef, 
salgssjef for Business Communication i Sverige.

Å kommunisere med omverden
Når et selskap eller en organisasjon bruker penger på å installere et nytt konferanserom, 
er tanken at det  skal brukes så mye og så effektivt som mulig. 

– Alle snakker om Unified Communication i dag, og kommuniserer dermed med 
omverdenen over forskjellige nettverk. Når du begynner å planlegge møterommet, 
vær oppmerksom på at praktisk talt alle møterom må ha mulighet for avstandsmøter. 
Selv om du ikke planlegger å ha det til å begynne med så bør en tenke et par år frem i 
tid ettersom behovene kanskje vil utvikle seg i fremtiden.

Når du har avstandsmøte med en ekstern part, er det viktig å gi et godt inntrykk for 
å representere din bedrift eller organisasjon på best mulig måte. Hvis du selv sen-
der dårlig lyd, kan du i verste fall fort gjøre motparten irritert og gi et uprofesjonelt  

Muligheten til å mikse lyden fra kundens datamaskin eller nettbrett over nettverket er etterspurt funksjonalitet.
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inntrykk. Det gjelder både i avstandsmøter og 
ved presentasjoner. Hvem har vel ikke irritert 
seg over en presentatør som hevder å ikke 
trenge en mikrofon i fremføringen? Siden må 
du som lytter sitte der og anstrenge deg for å 
høre hva som blir sagt. Eller når du prøver å 
snakke i et web-møte og hører deg selv i ekko,  
da er det stort sett motparten din som har et 
dårlig lydsystem uten korrekt ekkokanselle-
ring (AEC).

Hva er AEC, og hvorfor er den viktig for å 
i det hele tatt kunne kommunisere på en 
gunstig måte fra konferanserommet med 
en ekstern part? 
– Et godt eksempel er dette intervjuet, her 
kommer jeg inn i et slitsomt ekko. Det er fordi 
talen min går ut i høyttaleren din, så inn i mik-
rofonen din og så kommer min egen stemme 
tilbake som et ekko. AEC-teknologien bidrar 
til å løse dette problemet..

Hvilket utstyr skal du ikke klusse med? 
– Det handler om å sørge for at lyden du  
leverer er like profesjonell som bedriften din. 
Mange bruker mye penger på bildeteknologi. 
Selvfølgelig er det flott å ha et fint bilde av mot-
parten din når du sitter på en konferanse, men 
det er kanskje ikke det viktigste. Det kommer 
an på hva du gjør. Skal du vise produkter er det 

Etterspørselen etter et trådløst system som var lett å 

håndtere og brukes hver dag førte til at LSP 500 PRO 

ble opprettet.

selvsagt viktig med bilde. Men stort sett er det 
lyden som får frem budskapet, og dersom den 
halter hjelper ikke med høyoppløselige bilder. 
Derfor er det viktig at du på et tidlig stadium i 
planleggingen av det nye konferanserommet, i 
tillegg til å tenke på akustikken i rommet, også 
velger lydutstyr av høy kvalitet. Pass på å skaffe 
gode mikrofoner som tar opp så lite av roma-
kustikken som mulig og som kan gjengi tale 
rent og pent. Det kan lages en lang liste over 
hva en mikrofon ikke bør gjøre. Den skal for 
eksempel ikke ta opp bakgrunnsstøy, skrapely-
der og ikke ha høy egenstøy. Det den derimot 
skal gjøre er å gi en jevn frekvens og fase. 

Velg mikrofon med omhu
Å velge en god mikrofon er en relativt liten 
kostnad i de fleste lydsystemer, og hvis du 
velger en mikrofon med omhu, kan sluttre-
sultatet være en betydelig bedre lyd. I tillegg 
må utstyret være så morsomt og enkelt som 
mulig, slik at alle i bedriften med glede kan 
holde avstandsmøter uten stress.

– Gjennom årene har jeg designet lydsys-
temer, har jeg møtt mange som oppfatter god 
lyd som noe vanskelig og mystisk. Men når 
den aktuelle personen får teste to forskjellige 
høyttalere og to forskjellige mikrofoner, har 
de fleste på svært kort tid hatt en veldig klar 
oppfatning av hva høres bra ut og hva som hø-
res dårligere ut. Hørselen er en av våre mest 
følsomme sanser, så stol på den. 

Fiks ferdige pakkeløsninger
Når du skal lage et konferanserom for av-
standsmøte, trenger du høyttalere, mikrofo-
ner, ekko-kansellering, matrismixer, styrings-
systemer og tilkoblingsmuligheter.

Tradisjonelt sett har du vært nødt til å velge 
mellom tre til fem forskjellige produsenter 
som skal levere all nødvendig teknologi. Om 
du i tillegg starter fra bunnen så må du finne 
en kunnskapsrik tekniker som skal skisse, de-
signe, rigge og programmere alt sammen og 
synkronisere det hele. Arbeidet kan ta flere 
dager og kan ende opp i en overraskende stor 
faktura. Dessverre er mange slike installasjo-

Det unike ved SpeechLine Ceiling Mic er at i stedet for 

å levere utgang fra en rekke faste fokuspunkter, danner 

det dynamisk en enkelt stråle mot den som snakker.

ner ofte ubeleilige for sluttkunden å håndtere, 
noe som kan føre til at teknologien ikke blir 
brukt så mye som opprinnelig tenkt.

– Derfor har Sennheiser laget Team- 
Connect-serien som består av fiks ferdige 
pakkeløsninger  med de beste komponente-
ne, skapt for gode, enkle og stressfrie møter. 

Vi har for øyeblikket fem varianter i serien 
for konferanserom i ulike størrelser, og de er 
enormt verdsatt. Systemene koster 60.000 til 
70.000 kroner. Komponentene er de beste og 
installasjonen er rask og enkel, og det endelige 
resultatet blir veldig bra.

SpeechLine Ceiling Mic
Et nytt produkt i TeamConnect-systemet er 
SpeechLine Ceiling Mic. Mikrofonen har  
automatisk stråleforming og er utformet som 
en takplate og kan skjules i taket.

– Som andre array-mikrofoner med stråle-
formingsteknologi har SL Ceiling Mic et stort 
antall mikrofonkapsler som samarbeider for å 
ta opp lyden i en bestemt retning.  Det unike 
med SL Ceiling Mic er at i stedet for å levere 
utgang fra en rekke faste fokuspunkter, danner 
det dynamisk en enkelt stråle mot den som 
snakker. Dette betyr at den ikke trenger å bli 
fulgt av en automatisert mikser / DSP, men 
leverer et mikrofonsignal som kan kobles til 
hvilken som helst mikrofoninngang. Dette 
er altså en mikrofon som automatisk retter  
seg mot den som snakker. Og den er rask, 

Nikolai Petef
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skikkelig rask. Man står dermed fritt til å 
møblere og bevege seg rundt i rommet uten 
omkonfigurering, noe som er en betydelig for-
skjell for lignende produkter. Den kan dekke 
opptil 60 kvadratmeter, og det høres fortsatt 
ut som mikrofonen ligger på bordet foran den 
som snakker. 

– Jeg har solgt mikrofoner i mange år og jeg 
trodde ikke jeg skulle få oppleve en slik utvik-
ling på mikrofonsiden. Det er nesten som jeg 
ikke tror det selv. Hvis du tar vår kanskje beste 
shotgun-mikrofon 8070 eller noe lignende og 
har en lydmann med en bom på bordet som 
bommer superfort, nærmer du deg SL Ceiling  
Mic. Kanskje. I tillegg er konfigurasjonen 
nesten ikke-eksisterende. Mange bedrifter er 
veldig interessert i denne teknologien fordi de 
ønsker best mulig lyd, men samtidig ha et så 
rent  konferanserom som mulig uten kabler og 
annen synlig teknologi.

Mobilitet og fleksibilitet
Små og mellomstore fleksible møterom, såkal-
te Huddle Rooms, er trendy i dag. Rommene 
skal være inspirerende, kanskje ha fleksible 
møbler, og man sitter kanskje spredt utover 
flere bord. I disse rommene er teknologien 
ofte både diskret og mobil. Det stilles også sto-
re krav til å finne det rette lydopptaksutstyret.

– TC-W er et komplett lydsystem med 
mikrofon, høyttalere og tilkobling montert i 
en liten batteridrevet puck. Systemet består 
av fire små pucker, som du plasserer jevnt på 

bordene. Du trenger bare å ta dem ut av posen, 
slik at de automatisk starter og kobles til hver-
andre i et kryptert DECT-nettverk. Deretter 
er det bare å velge hvordan du vil koble til. Vil 
du bruke Skype på din bærbare PC, er det bare 
å koble USB-kabelen mellom PC og TC-W 
og starte web-møtet ditt. TC-W fungerer på 
samme måte som headsettet ditt ville gjort på 
kontoret, bare for alle i et stort konferanserom. 
Vil du ringe noen med mobiltelefon så kan du 
gjøre det med enten Bluetooth eller minitele, 
eller så kan du koble opp via en vanlig fasttele-
fon. Du kan enkelt dele systemet mellom rom 
og personer.  Dessuten er det pent og enkelt, 
noe som gjør at folk får lyst til å bruke det. Det 
finns en mute-knapp og en volumknapp, slik 
at du kan lade utstyret til tider, det er så enkelt 
at alle kan bruke det. Systemet er tilgjengelig 
fra circa 20 000 kroner, slik at det ender i et 
attraktivt prisområde i mellomklassen, noe 
som er veldig etterspurt i dag.

Wi-Fi og BYOD (Bring Your Own Device)
Med MobileConnect, en løsning for live-
streamet lyd over Wi-Fi, er det utviklet et hø-
reapparat som for eksempel universiteter har 
benyttet til et stort antall foredragsrom.

– Ved å implementere streaming på skolens 
nettverk kan alle lytte til leksjonen med sin 
egen mobiltelefon. I stedet for å bruke mye 
ressurser på å koble et tradisjonelt lytteappa-
ratsystem til hvert klasserom, kan man lage en 
enkelt installasjon for hele skolen.

Besøkte du Monitor Expo 2016 og lurte på 
hvorfor flere av de besøkende gikk rundt i sirk-
ler med mobiltelefonene sine i utstillingshal-
len? Det var fordi forelesningene fra seminar-
rommet ble streamet med denne løsningen.

Mer trådløst
Sennheiser tilbyr i dag trådløse mikrofon-
system for små og store arrangementer. For 
installasjoner har det stort sett blitt brukt 
mikrofonsystemer designet for live musikk og 
kringkasting, for eksempel Evolution-serien. 

– Nå har vi for første gang utviklet et trådløst 
mikrofonsystem, som utelukkende er laget for 
tale og presentasjon. I denne sammenhengen 
bruker vi et unikt 1 900 MHz frekvensbånd 
som er fremtidssikkert. Viktige funksjoner i 
bedrifter og utdanningsmiljøer er kryptering, 
automatisk konfigurering og jevn styring som 
er skreddersydd for å forenkle hverdagen til 
AV-teknikeren. Systemet kalles SpeechLine 
Digital Wireless med tilhørende Control 
Cockpit serverprogramvare, som på en intui-
tiv og enkel måte distribuerer og overvåker et 
stort antall mikrofonsystemer for daglig bruk.

Mobilt og trådløst lydsystem
Et annet produkt er LSP 500PRO, et tråd-
løst og mobilt lydsystem for konferanse og  
arrangement.

– Vi samlet sammen alt som trengs, trådløse 
mikrofoner, mikser, kompressor, musikkspil-
ler, Bluetooth-tilkobling og muligheten til å 
mikse fra kundens standard datamaskin eller 
iPad. Alt er med og alt er batteridrevet. Pro-
duktet ser ut som et PC-kabinett, men er laget 
med en konferansevert eller vertinne i tankene. 
Kunden investerer i ett enkelt komponent og 
kan velge å kjøpe mer etterpå, da de fungerer 
fint sammen. Det er litt som tanken bak Sonos, 
men for konferansehotellet. Den første til å 
kjøpe systemet var kongehuset, den andre var 
regjeringskontorene, og etterhvert forsamling-
er, hoteller, skoler, presentatører og selskaper 
som setter pris på å eie sitt eget, smidige og mo-
bile lydsystem. Produktet er perfekt for de som 
heller tar en ekstra kopp kaffe i stedet for å teipe 
kabler og koble kontakter. Det er veldig gøy å 
møte kunder som får en aha-opplevelse av våre 
nye systemer. Mange ganger forestiller man seg 
at møtesystem er dyrt og komplisert, og at man 
kanskje ikke tør å håndtere utstyret selv. Hel-
digvis kan du nå ofte høre folk utrope ”wow!” 
Når de ser hvor bra og enkelt moderne møte-
teknologi kan være. Da er det ekstra morsomt 
å jobbe hos Sennheiser, avslutter Nikolai.

n

Var du på Monitor Expo og lurte på hvorfor folk gikk i sirkler med mobilene sine i utstillingshallen? 

Dette var fordi forelesningene fra seminarrommet ble streamet med Sennheizers Mobile Connect-system.
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TC-W er et lydsystem med mikrofon, 

høyttalere og tilkobling montert i en batteridrevet puck.

Små og fleksible møterom blir stadig vanligere, 

og krever at teknologien er både diskret og mobil.
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Med Sony A9 har man 

skapt et ordentlig farts-

monster. Hva ellers skal 

man kalle et kamera som 

kan ta 20 bilder per sekund med følgende autofokus i et komprimert 

RAW-format, 24,2 megapixel i fullformat og kan ha en lukkerhastighet 

på 1/32 000 sekunder? Men hvordan er den å jobbe med?  Monitor fikk 

muligheten til å låne et kamera noen uker i juli. 

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST SPEILLØS SYSTEMKAMERA MED VIDEO

Sony A9 
Et realt fartsmonster

TYPE Profesjonelt speilløst systemkamera 

med video, Sony E-fatning

SENSOR 24.2 megapixel, 35mm Exmor RS 

CMOS-sensor i fullformat

ISO: 100 – 51200 (kan økes til ISO 50 – 204800 

stillbilde)

STILLBILDE JPEG, RAW (Sony ARW)

VIDEO XAVC S 4K 3840 x 2160, HD 1920 x 1080, 

AVCHD 1920 x 1080, AVC MP4 1920 x 1080, 1280 x 720

FOKUSSYSTEM 693 punkter

LYD INN 2 kanaler, innebygd stereomikrofon, 

3,5 mm-inngang for mikrofon med strøm 

eller via tilbehør 

LYD UT 3,5 mm stereouttak 

INTERFACE Ethernet PC remote, Multi/Micro 

USB, HDMI micro (Typ-D), Multi-interface 

hotshoe

WI-FI/BLUETOOTH Ja

LUKKER 20 bilder per sekund. Mekanisk 

lukker 1/8000 til 30 sekunder, Bulb. Elektro-

nisklukker 1/32 000 til 30 sekunder

SKJERM Vippbar touchskjerm 7,5 cm, 

1 440 000 punkter

SØKER 3 686 400 punkter

MINNEKORT 2 kortplasser, SD (UHS-I/II) og for 

Memory Stick Duo eller SD(UHS-I)

STRØM NP-FZ100, oppladbart batteri

STØRRELSE OG VEKT 126,9 x 95,6 x 63,0 mm, 

673 g (med batteri og media)

PRIS 53 000 kroner

DISTRIBUTØR Sony, www.pro.sony.eu

Med sin A7-serie viste Sony at speilløst og 
fullformat er en riktig bra kombinasjon. Som 
Nikon-brukere lengter vi etter den dagen  
Nikon slipper et speilløst kamera i fullformat. 
Til den tid kommer får vi nyte øyeblikkene vi 
har mulighet til å teste Sonys kameraer. Å bytte 
system er for dyrt. Men det finnes også noen 
ting med Sonys system som gjør at de ikke helt 
havner på toppen. Da mener vi ikke bildekvali-
tet og denslags, men små ting som for enkelte 
ikke spiller noen rolle men som for andre er 
avgjørende.

Sony er i dag den eneste produsenten av XQD-
kort, siden Lexar har forsvunnet fra markedet. 
Men Sony A9, deres profesjonelle systemka-
mera, bruker likevel bare SD-kort. A9 har 
riktignok to kortplasser sammenlignet med 
en kortplass i A7-serien. Det er et steg i riktig 
retning, men hvorfor ikke XQD? Kortene er 
ikke så mye større, men de er betydelig raskere 
og mer holdbare. En annen ting som kanskje 
får mange til å tvile er er mangelen på lange, 
lyssterke teleobjektiv. Et kamera som tar 20 

bilder per sekund og har Ethernet-utgang for 
rask overføring skulle kunne bli nummer en 
blant sportsfotografer. Bildehastigheten er 
også veldig bra for naturfotografer. Men i beg-
ge tilfellene savnes de lange teleobjektivene. 
 
FØRSTEINNTRYKKET
Som kamera er Sony AP, akkurat som andre 
speilløse kameraer, betydelig lettere enn det 
vi er vant med når det kommer til DSLR- 
kameraer. Men i størrelse og vekt er den stør-
re enn en Fuji XT1 og tyngre enn Panasonic 
Lumix DMC-GH4. Panasonics nye kamera 
Panasonic Lumix DC-GH5 veier dog mer enn 
Sony A9. Den siste av disse er nok den nær-
meste konkurrenten når det gjelder speilløse 
systemkameraer som retter seg mot profesjo-
nelle brukere.

Ellers ser Sony A9 ut som et klassisk systemka-
mera, og er like forløperne til A7-serien med 
funksjoner og knotter hvor de pleier å være. 
Skjermen kan vinkles opp og ned akkurat som 
Nikon D500 eller D750. Grepet er behagelig 
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og kameraet er er godt å holde i. Men for de 
fotografer som er ute etter et speilløst kamera 
for å lette på kameravesken er Sony A9 ikke 
rette veien å gå. Et speilløst kamera med full-
formatsensor trenger i hovedsak like store ob-
jektiv som et speilløst kamera i fullformat. Vil 
du dessuten dra nytte av den fine sensoren på 
24,2 megapixel trenger du objektiv med høy 
kvalitet, og de veier også mye.

Vi testet kameraet med Sony FE 24-70mm 
f/2,8 GM og det noe eldre objektivet Sony 
FE 70-200mm f/4 G OSS. Med disse objek-
tivene gjør Sony A9 et godt førsteinntrykk og 
kjennes og oppfører seg som et profesjonelt 
kamera burde gjøre. Kameraet var imidlertid 
veldig framtungt med de tunge objektivene 
på. Vi tror at Sonys batterigrep VG-C3EM 
kunne vært til hjelp her. Da har kameraet 
plass til to batterier. Selv om vi syntes grepet 
på kameraet var bra så topper det ikke listen 
vår over gode grep. Den posisjonen har nem-
lig Nikon D500.

4K MED FULLFORMAT
Sony A9 filmer i 4K i fullformat, med alle 
pixlene. Dette er unikt og noe vi håper både 
Canon og Nikon vil gjøre med kommende 
kameraer. Det Sony A9 gjør er å spille inn en 

6K-film som skaleres til 4K. Kameraet har 
også zebramønster og focus peaking. Men til 
forskjell fra Sony A7RII har Sony A9 ingen 
S-log-innstilling. Om Sony planlegger å gjøre 
som Panasonic pleier å gjøre, altså å selge visse 
profesjonelle oppgraderinger vet vi ikke. Om 
det kommer en gratis oppgradering eller om 
det kommer i det hele tatt vet vi heller ikke.

Det kan hende at Sony med dette kameraet 
først og fremst retter seg mot stillbildefoto-
grafer som i blant filmer og at det kommer 
andre kameraer i Sony A9-serien som pas-
ser bedre for videofotografer. Behøver du et 

lignende kamera i dag som har S-Log kan du 
kikke på Sony A7-serien. Det er mulig å stille 
inn zebramønster i ulike nivåer i både søkere 
og skjerm, samt stille inn focus peaking eller 
velge fokusforstørring. Dette var hjelpemid-
del som vi syntes var veldig nyttige. Kameraet 
spiller inn 4K med 100 Mbit/sekunds bits-
hastighet noe som gir flotte detaljer i filmen.

Sony A9 har bildestabilisering i "fem vinkler" 

innebygd i kameraet. Dette forhindrer fem forskjellige 

typer kamerarystelser fra å gjøre bildet uskarpt.

Vi fikk ikke fotografere under forestillingen av Charlotte Löwensköld med Västanå teater. Men ved applausen på slutten var det lov. For å ikke brenne ut 

høydepunktene undereksponerte vi. Til venstre redigert, og til høyre ubehandlet. (ISO6400, f 5,6, 1/1250)
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Via HDMI-utgangen får du et rent HDMI-
signal med både 4K og full Hd for å få ukom-
primerte filmer til ekstern filmopptaker eller 
ekstern skjerm. 
 
5-AKSLERS STABILISERING
Som med de nyeste modellene i Sony A7-
serien, spiller det ingen rolle hvilket objektiv 
du har på kameraet, du får fortsatt bildestabi-
lisering. Sony A9 har bildestabilisering i ”fem 
vinkler” innebygd i kameraet. Dette forhin-
drer fem forskjellige typer kamerarystelser 
fra å gjøre bildet uskarpt. Bildestabilisering 
tilsvarer en fem-trinns raskere lukkerhastig-
het. Dette gir deg mange muligheter til å ta 
bilder i eksisterende lys som ellers ville vært 
umulig uten stativ eller høyere ISO. Høyere 
ISO er ikke noe stort problem for dette kame-
raet, noe vi oppdaget i vår rapport i Sunne.  
Med linser som har bildestabilisering, får du 
enda bedre bildestabilisering. Det som er  

imponerende for et kamera i full størrelse 
er at de 693 kontaktpunktene dekker opp 
til 95 prosent av bildet. Og kameraet 
klarte finne fokus veldig raskt selv i 
svakt lys. En stor fordel med elektro-
niske søkere er at du kan eksponere 
bildet før du tar det, så i søkeren ser 
du bildet som det blir. Dette gjorde 
det også lettere å se detaljer i bildet 

og hvor fokuset er, og vi kunne se 
motiver i mørket som hadde 

vært vanskelig å se med en 
optisk søker før ekspo-

nering. Kameraets 
gode bildestabili-

sering gjør det enda enklere å ta bilder i 
mørket. Søkeren har en oppdateringshastig-
het på 120 bilder per sekund, noe som betyr 
at du aldri har et svart bilde i søkeren. Du kan 
da fotografare med 20 bilder per sekund og 
samtidig vise bildet i søkeren.

Å bruke
Sony A9 er et robust, og samtidig et kamera 
som det er lett å komme i gang med, både når 
det gjelder filming og stillbildefotografering. 
Men noe vi aldri helt klarte å lære oss er me-
nysystemet i Sonys kameraer, hvilke funksjo-
ner i menyen som låser/låser opp avhengig av 
hvordan PASM-knotten er innstilt. Kamera-
modusvelgeren kan stilles til Programmering 
(P), Blenderåpning (A), Timer (S), Manuell 
modus (M), Fullautomatisk modus, S & Q-
motivvalgsmodus og Filmmodus. Det er også 
tre programmerbare moduser.  

For å gjøre visse innstillinger for filmer, må 
knotten være i filmmodus, selv om det kan 
skyves i flere av de andre modusene. Det som 
ikke kan gjøres, er imidlertid å ta stillbilder når 
kameraet er satt til filmmodus. Det vi ønsket 
her var at utløseren i denne modusen auto-
matisk hadde opptrådt som opptaksstart/ 
REC-knapp. I menyen kan du stille det som du 
ønsker. Den dedikerte knappen for filmopp-
tak synes vi er litt merkelig plassert mellom 
AF-ON-knappen og søkeren. Vi trykket ofte 
på feil knapp og begynte å ta opp når vi ønsket 
å stille fokus.

Sony A9 er et robust men smidig kamera som er lett å komme i gang 
med, både når det gjelder filmning og stillbildefotografering.

Sony A9 har en vippbar touchskjerm på 7,5 cm med 1 440 000 punkter.

Ved første generalprøver  var det mørkt. En flott mulighet til å teste Sony A9 i mørket. Bildet er ubehandlet. ISO 12800, 

blenderåpning f5.6 og lukkerhastighet 1/40 sekund.
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Slik ser kamerahuset til 

Sony A9 ut, uten optikk.

PLUSS
•  Rask autofokus

•  Søkeren

•  Rask serietagning

MINUS
•  Bare SD-kort

•  Ingen S-log

For å justere lydnivåene må du gå inn i  
menyen, som er kronglete og vanskelig å 
åpne under opptaket. Men med alle til-
behør for filming som Sony har og som 
kan festes i blits-festet for eksempel Sony 
URX-P03D, som vi testet i et tidligere 
nummer av Monitor er det ingenting vi 
synes ødelegger inntrykket vi har av dette 
kameraet. Bortsett fra våre problemer med 
avspillingsknappen og fomlingen i menyer 
er det lett å bruke kameraet. Kameraet har 
både mekanisk og elektronisk lukker som 
kan velges manuelt eller la kamera velge for 
deg. Vil du fotografere uten å forstyrre er 
det lydløst når du velger elektronisk søker. 
Vi så ingen tegn til uklarheter i bildet, noe 
som vi har sett med andre speilløse kame-
raer med elektronisk lukker. Om dette er en 
tilfeldighet eller ikke vet vi ikke. Sensoren 
skal være “stablet” og ha en raskere avles-
ning av bildet enn tidligere sensorer, noe 
som kan forhindre uklarhet (forekommer 
når lyskildens frekvens er uforenlig med 
kameraet) og ”rolling shutter” som oppstår 
når du tar bilder i rask bevegelse eller raskt 
panorering.
 

OPPSUMMERING
Dette er kanskje ikke et kamera for filmska-
pere, selv om det finnes tilbehør som gjør 
filming til en drøm. Kameraet mangler noen 
innstillinger som mange filmskapere vil ha, 
som S-log. Men når det er sagt tror jeg det er 
et kamera som passer til de som både filmer 
og tar stillbilder. Og dersom S-log ikke er noe 
du er avhengig av som filmskaper så vil vi an-
befale dette kameraet før A7-serien. En stor 
grunn er det nye batteriet. Vi hadde bare ett 
batteri inkludert i testpakken og vi klarte oss 
fint. Om du er stillbildefotograf som i blant 
trenger levende bilder, kanskje for en VLOG 
eller som supplement til stillbilder og tekst 
på en nettside, duger film fra dette kameraet 
i massevis. Det er ingen mangel på kvalitet på 
verken film eller bilde. 

Vi skulle gjerne beholdt dette kameraet noen 
uker til og da også testet den med batterigrep 
og andre tilbehør. Og vi håper at Sony snart 
kommer med lysoptikk som har en brenn-
vidde på mer enn 70-200 mm. Kameraet 
som det er, kan konkurrere veldig godt med 
Nikons og Canons toppmodeller for sports-
fotografering. Det er ikke alle idretter som 

trenger lange telelinser. Det denne konkur-
rerar med er den brede AF-dekningen på 95 
prosent av søkeren og den raske seriebilde-
tagningen på 20 bilder per sekund. Samt det 
faktum att du ser i søkeren når du eksponerer.
En stor fordel når du skal lage film er at den har 
en elektronisk søker. Du trenger ikke et deksel 
over skjermen for å se hva du filmer når solen 
er på kameraet. Det faktum at kameraet også 
kan fotografere lydløst gjør det til et perfekt 
kamera for bryllupsfotografer og andre som 
ikke vil forstyrre. Så, ja, vi er imponert over 
Sony A9.                                                                         n
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Seks eller tre kanaler, høy kvalitet og feltmessig slitesterk - Sound Devices senker prisnivået og høyner 

standarden for feltmiksere med den nye MixPre-serien.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST FELTOPPTAKER

MixPre-6 
Strålende kvalitet i lite format

TYPE Feltopptaker

INNGANGER 4 mic/linjeinnganger (XLR/TRS 

Kombo), 1 mic/AUX-inngang (3,5 mm stereo-

minitele), 1 HDMI (mini-HDMI, kun tidskode)

UTGANGER 1 linje (3,5 mm stereo-minitele), 1 

hodetelefon (3,5 mm stereo-minitele)

KONTAKTER 1 USB A, 1 USB C

MÅL 16,6 cm x 11,8 cm x 3,6 cm (W x D x H)

VEKT 0,5 kg (uten batterier)

PRIS 12 499 kroner (ink.mva)

DISTRIBUTØR:  Prolyd AS,  www.prolyd.no

Mange seriøse men mindre “run-and-gun”-
dokumentarer krever kanskje ikke samme 
funksjoner som store spillefilmer men har 
høye ambisjoner når det kommer til lydkva-
liteten. Sound Devices har i lang tid vært 
godt ansett i feltproduksjonsindustrien da 
de forente byggekvalitet, lydkvalitet og bru-
kervennlighet med gode funksjoner og på- 
litelighet. Tidligere er det en MixPre-D med 
to mikrofonforsterkere samt to flerkanals-
mikser. Den nye MixPre-serien inneholder 
to modeller, MixPre-3 og Mixpre-6 der 
tallene avslører antall innganger -nummer 
seks har seks innganger og nummer tre har 
tre. Formatet er veldig lite og smidig: Mix-
Pre-3 er like lang som en iPhone SE mens 
MixPre-6 er litt lengre enn en iPhone 7. De 
er påtagende lette - laget av slitesterk alumi-
nium, men føles robuste og seriøse.

BAKSIDEN
På baksiden er det et svart plastdeksel med 
plass til fire batterier, og bak dette skjules 
rom for SD-kort. Enheten støtter 512 GB 

SDXC-kort. Det er ingen mulighet til å ta 
opp mer enn ett medium, foruten gjøre opp-
tak på en datamaskin samtidig.

Men det er i alle fall ikke alle feltmiksere 
som kommer med en innebygd verktøykas-
se. Bak dekselet finnes en umbrakonøkkel, 
festet med en magnet, sammen med en li-
ten plugg til å skru på toppen av enheten når 
den skal monteres under et kamera.

Toppen av MixPre er nemlig utstyrt med 
en kamerastativ-gjenge (1/4 ”-20), noe som 
gjør den perfekt for fotografen eller produ-
senten som ønsker å heve nivået av lydopp-
tak. Den er veldig pent integrert i forhold til 
en del andre løsninger.

Plastdekselet for fire AA-batterier kan byt-
tes ut med et tilbehør som inneholder åtte 
batterier eller en slede som inneholder to 
Sony L-batterier. Hawk-Woods har også 
sluppet et tilbehør med vanlig Hirose-
kontakt for å koble til MixPre i standard 

Markedet for bærbare lydopptakere har 
vokst seg større og større i takt med at flere 
lager mer ambisiøse produksjoner; separate 
lydbånd brukes av små produksjonsfirmaer, 
så vel som vloggare, youtubere og lignende. 
Samtidig trenger større produksjoner back-
up-løsninger om hovedriggen faller i fisk. 
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strømforsyningssystemer for lydvesker. I 
tillegg kan du koble den til USB-C, da den 
medfølgende kabelen kan kobles til to stan-
dard USB-A-kontakter eller i en tilstrekke-
lig kraftig batteripakke med USB-C.

MixPre foretrekker naturlig strøm fra USB-
C, selv om det er tilkoblede batterier, men 
hvis USB C-strømmen er for spinkel, kan 
du velge mellom batteridrift eller kjøre i 
strømsparingsmodus. I den modusen kan 
bare de første to inngangene levere fantom-
kraft, skjermens lysstyrke senkes, og verken 
eksternt tastatur eller HDMI-tidskode kan 
brukes. Hvis strømforsyningen er helt fra-
koblet, bytter MixPre automatisk til bat-
terier. Hvis det ikke er noen batterier, vil 
enheten bli slått av. MixPre ”lukker” filen 
med jevne mellomrom, så hvis strømmen 
forsvinner, vil opptaket ikke bli tapt, bare 
de siste sekundene. Bra!

SIDENE
Hovedinngangene til MixPre-6 er på XLR /  
TRS kombojack, to på hver side. På venstre 
side er det også en USB A-kontakt for til-
kobling av tastaturet eller datamaskinen 

og nevnte USB C-kontakt for strøm el-
ler tilkobling til en datamaskin. En enkel 
spak slår av og på enheten. Her er også 
enhetens utgang, en 3,5 mm stereo-mini-
tele. Det er i grunnen et diskvalifiserende 
utvalg utganger for et profesjonelt apparat 
dersom Mixpre hadde vært en feltmikser 
ment for å kobles til profesjonelle kame-
raer eller lignende. Men her har vi i tatt 
med i betraktningen hvilken målgruppe 
maskinen er ment for. Ideelt sett kobler 
du den til en DSLR eller lignende for den 
typen produksjoner, muligens en trådløs 
kamerasender, eller du kan kjøre fritt som 
lydopptaker / mikser og synkronisere lyd 
med eventuelt bilde etterpå.

På høyre side er det også to XLR / TRS-
kombojack samt en 3,5 mm stereo mini-
teleuttak for hodetelefoner og en tilsvaren-
de AUX-inngang for kanalene 5 og 6 som 
støtter Plug-in Power-mikrofoner for enkle 
stereomikrofoner, kablede mygger og lig-
nende. Denne inngangen kan også brukes 
til å motta tidskode (LTC) eller som retur 
for lydkontroll av et kamera som er matet 
fra MixPre.

På høyresiden finnes også en mini-HDMI-
kontakt som også er til for å ta imot tids-
kode fra kompatible kameraer. Det er litt 
kronglete å komme til sidepanelet hvor 
man justerer hodetelefon-nivået og gjør 
innstillinger med. Spesielt om apparatet er 
i en veske eller når hodetelefonene er til-
koblet - noe som er ofte. 

FRAMSIDEN
Den dominerende funksjonen her er de 
fire knottene omgitt av hvite plastringer. 
Ringene fungerer også som rudimentære 
målere ved å skinne grønt i forskjellige styr-
ker, avhengig av nivået, samt oransje for 
begrensning og rødt hvis det treffer taket. 
Fire knapper er plassert over, en spesiell 
knapp, en spilleknapp, en stoppknapp og en 
opptaksknapp. Den spesielle knappen kan 
settes til forskjellige funksjoner: få tilgang 
til kanalvising for kanal  5 og 6, en prosjekt-
meny, filliste og angreknapp.

Med den lille, relativt høyoppløselige skjer-
men til høyre, er alle innstillinger laget  
i en kombinasjon av berøringsskjerm og  
hodetelefonknapp på høyre side. 

Seks innganger, berøringsskjerm, trådløs kontroll, 

moderne chassisdetaljer - MixPre-6 føles som et 

moderne feltbånd.

Baksiden, uten batteriholder, skjuler SD-kortplassen 

og nøkkelen for å feste MixPre til et kamera.

Lydinnganger på combo-tilkobling, USB-C og 

USB-A for å sende signal til datamaskin eller flat. 

Kun stereo mini-utgang, ingen profesjonelle 

utganger.

MixPre kan motta tidskode enten som lyd inn i 

AUX-inngangen, eller via mini HDMI.
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PLUSS
•  Lydkvaliteten

•  Fungerer som lydkort

•  Formatet og vekten

•  Trådløs kontroll

MINUS
•  Vrien justering av inngangsforsterkning

•  Ingen profesjonelle lydutganger

Menynavigering er ikke spesielt vanskelig, 
men ganske lettlært. 

Litt om målingen: På startskjermen kan du 
se nivået på alle målere og miksesporene, 
eller klikke på to andre visninger for må-
ling. Målerne viser digital skala, men har 
divisjoner på -20 dB FS og -6 dB FS, noe 
som gjør det enkelt å finne passende nivåer 
for kringkasting.

TRÅDLØS OVERSIKT
Der er mulig å få tilgang til fillisten, navngi 
spor og filer med programvaretastaturet 
Sound Devices. Men det blir bedre: MixPre 
har en innebygd Bluetooth-modul som gjør 

at iPhone og Android-enheter kan koble 
seg til enheten og utføre flere ting, fra å se 
på målene for å starte og stoppe opptaket, 
markere dårlige opptak, lage og maile lyd-
rapporter, samt de mest brukte for under-
tegnede: endre navn på kanaler og skrive 
notater.

Den trådløse funksjonaliteten er virkelig en 
stor fordel med MixPre-serien, uten ekstra 
kostnad. Og apropos trådløs har jeg hatt 
den i nærheten av en Lectrosonics-mottaker 
uten å kunne merke noen radioforstyrrelser.

AVANSERT ELLER LETT
Første gang enheten startes opp, er flere 
innstillinger avgrenset, og enheten er i et 
mer brukervennlig modus. De fire knap-
pene justerer gain og fader i ett (fra -14 til 
96 dB) i stedet for å ha separat inngangs-
forsterkning og deretter nivå til miksen. 
Enheten spiller bare inn stereomiksen. 
Dette er lite intuitivt da de fleste, spesielt 
nye brukere, vil spille inn separate spor.
Når du justerer inngangsforsterkningen 
(gain) i avansert modus, må du gå inn me-
nyen til hver kanal og ser derfor ikke må-
leren når du vrir. Det er en ulempe, etter 
min mening, fordi det ofte er viktigere for 
meg å holde styr på sporene enn miksen. 
Løsningen jeg fant er å bruke muligheten 
til å skreddersy sin egen modus der alle 

innstillingene er i avansert modus unntatt 
knappen som styrer både forsterkningen 
og nivået på miksen. Det er flere som har 
spurt Sound Devices om muligheten til å 
kjøre knappene som gain og få tilgang til 
miksenivået i kanalvisningen, så vi får se 
om det er noe som kommer i en fremtidig 
oppdatering.

TIDSKODE
Hvordan får man en rekke kameraer og en 
eller flere lydbåndopptak til å finne hveran-
dre så alt synkroniseres?  Tidskode. Ytter-
ligere noe som pleier å finnes på billigere 
lydopptakere. Her finnes ingen tidskode-
utgang, men MixPre kan ta imot tidskode 
via UX-inngangen eller HDMI-kontakten. 
Dette åpner for relativt billige løsninger 
med eksempelvis Tentacle Sync, Ambients 
ACN NanoLockit eller andre små synkro-
niseringsbokser. MixPre kan også settes til 
å starte opptak samtidig som det HDMI-
tilkoblede kameraet, hvis kameraet støtter 
det. MixPre krever konstant innmating av 
tidskoden, den kan ikke mates én gang, og 
deretter rotere på den interne klokken som 
ofte brukes med profesjonelle kameraer 
(Jam Sync). Fjerner man HDMI-kabelen, 
stopper selv MixPre-opptaket, noe som 
ville vært gunstig å endre til neste program-
vareversjon. 

LYDKORT
Det finnes også et lydkort i MixPre-appa-
ratet. Ved tilkobling til en datamaskin eller 
iPad/iPhone vises den som en enhet med 
åtte innganger (seks innganger samt mikse-
ren) og fire utganger. Som faktisk også har 
en mikser. Dessuten kan man gjøre noen 
veldig smarte ting som å spille inn lyden fra 
PC-en på SD-kortet. Virkelig bra gjennom-
tenkt og smart funksjonalitet.

HVORDAN LÅTER DEN?
Da MixPre-serien ble lansert, utformet de 
en ny mikrofonforsterker med en (ganske 
fremragende) lav egenstøy på -128 dBu A-
vekt, som markedsavdelingen kaller Kash-
mir. Spesifikasjonene er gode: i 192 kHz 
kan du ta opp til 80 kHz, noe som er bra 
for innspilling hvor du vil pitche lyden uten 
å miste diskanten. Mikrofoninngangene 
høres veldig bra ut i mine tester, både med 
klassisk musikk og stemmer. 

Det er tydelig at de i seg selv ikke er en begren-
sende faktor for lydkvaliteten, de er gode,  
rolige, klare, rene og kraftige. De er kraftige 

verktøy som lar kilden komme til sin rett. 

Basert på korte tester av naturopptak tror 
jeg at MixPre-6 er et ekstremt sterkt kort 
for opptak av svake kilder som atmosfærer. 
Dette lover veldig bra for fremtidige pro-
dukter fra Sound Devices!

Både når deg gjelder musikk og dialog hen-
der det i blant at man overraskes av uven-
tede sterke lyder. Da er det bra at MixPre 
har litmiters. For tale fungerer de veldig 
bra - enkle sterke samtaler tones fint ned så 
ingenting forstyrrer. Limiterene er faktisk 
veldig imponerende og trer i kraft rundt -4 
dB SPL. De er en helt annen klasse enn på 
billige apparater. 

OPPSUMMERING
MixPre-6 er imponerende på flere måter: 
lyden er utrolig bra, for pengene er den 
fullstendig klasseledende. Enheten virker 
robust og formatet er praktisk.

Balansen mellom pris og funksjoner er vel-
balansert, se bare på tidskodeenheten der 
man kan ta imot flere tidskoder på flere ulike 
måter selv om man ikke har lagt ned penger 
i en synkbar klokke. Den som ønsker å gjøre 
mobile innspillinger bør nok satse på et realt 
eksternt USB-batteri, for AA-batterier varer 
ikke lenge om man vil fantommate noen ka-
naler. At man i tillegg kan fjernstyre MixPre 
fra egen telefon uten ekstra kostnad, samt 
fylle i profesjonelle metadata er meget bra. 
Kobler jeg en kabel fra MixPre til datama-
skinen eller iPad/iPhone fungerer den som 
et veldig bra eksternt lydkort. Dette er en 
liten kraftpakke som hever standarden for 
bærbar lyd. Selv om det er dyrere enn noen 
lignende produkter, konkurrerer det godt 
med funksjoner, support og kvalitet.          n

Mikrofoninngangene høres 
veldig bra ut i mine tester,
både med klassisk musikk og 
stemmer.
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MONITOR 
ROADSHOW

monitorroadshow.no

Trondheim

Bergen

Oslo

20. november

22. november
24. november

-Nå i Norge

Monitor RoadShow er et 
 roadshow for  leverandører og 

aktører i AV- bransjen, som reiser 
 mellom  Norges tre største byer, 

 Trondheim, Bergen og Oslo i uke 47. 
Altså fra 20. til 24. november 2017.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt 
med 10 utstillere og deres mest interessante 
produkter og tjenester. Dette skal være mer 
enn en salgs arena. Vår visjon er at Monitor 
RoadShow er et kontaktpunkt for mennesker 
i AV-bransjen slik at avstanden mellom 
 kompetansen minimeres, i vårt langstrakte, 
og til dels ufremkommelige land.

Registrer deg på www.monitorroadshow.no 
for fri entre.
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Samyang lanserte for over et år siden, sin premieserie med objektiver for profesjonelle video- og filmfotografer 

- Xeen (scene, seen) - suppletert med fire ekstra objektiver. Objektivene som ble lansert var Xeen 24mm T1,5, 

T1,5 Xeen 50mm og 85mm Xeen T1,5. Og i fjor ble serien suppletert med Xeen 14mm T3,1, T2,6 Xeen 16mm, 35mm 

Xeen T1,5 og Xeen 135 t2,2. Om serien nå er komplett fra Samyangs side skal vi ikke spekulere i. Sammenlignet 

med konkurrentene, kan man kanskje savne 105mm linse. Men med eller uten en 105mm linse er det en rik 

samling som når langt. Og det med en prislapp some ligger langt under konkurrentene.  

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST FILMOBJEKTIV

SAMYANG XEEN 
Xeen-serien utvides med tre høykvalitets filmobjektiver

Monitor har tidligere fått privilegiet å teste de 
tre første objektivene i serien, Xeen 24mm, 
50mm og 85mm. Over jul og nyttår var turen 
kommet til Xeen 14mm T3,1, Xeen 35mm 
T1,5 og Xeen 135mm t2,2. Dessverre var det 
ingen Xeen 16mm T2,6 med Nikon F-fatning 
tilgjengelig i denne perioden. Vi tror at vi har 
fått en god oversikt over hele serien med de 
objektivene vi har testet, i denne testen og tid-
ligere. På alle syv Xeen-objektivene er fokus- 

ringen og blenderringen i samme avstand fra 
kameraet og frontdiameteren er 114 mm på 
alle. Den største forskjellen på objektivene 
vi hadde i den forrige testen vår, er at de tre 
objektivene vi testet nå ikke har samme blen-
deråpning. Når det gjelder størrelsen på objek-
tivet så er 14mm- og 16mm-objektivene kort-
ere enn de andre i serien. At de to objektivene 
har forskjellig størrelse enn de andre i serien 
er kanskje ikke overraskende med tanke på 

objektivenes brennvidder. Det som gjør dem 
attraktive for filmskapere er likheten mellom 
objektivene. Har du montert kameraet på en 
stor rigg med følgefokus og mattebox/kom-
pendium, trenger du ikke ta bort alt når du 
vil bytte objektiv. Det du bytter til har tann-
hjul for blendere og fokus plassert på samme 
avstand fra kameraet. Og fra Xeen 24mm til 
Xeen 135mm er objektivenes front på samme 
avstand fra kameraet. Vårt test av objektiven 
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har ikke gått ut på å måle og analysere de op-
tiske egenskaper, det vi har testet er hvordan 
det er å bruke. Testen beskriver vår subjektive 
følelse av kvalitet, både optisk og mekanisk, 
samt hvordan vi syntes det var å bruke optik-
ken. Vårt kamera for testen var vårt eget Ni-
kon D750, et kamera som vi liker å filme med. 
Ved noen tilfelle brukte vi også Nikon D500, 
et kamera med APS-C (DX)-sensor. Objekti-
vet selges med feste for Canon EF, ARRI PL, 
Nikon F, Sony E og Micro Four Thirds. Du er 
likevel ikke  bundet til ditt valg av feste fordi 
det kan byttes på optikken i Xeen-serien om 
du vil bytte kamerasystem.

SKAPT FOR FILMFOTOGRAFER
Det er tydelig at objektivene er laget med 
tanke på filmindustrien. Blenderåpning og 
fokusring er tiltet for å enkelt koble til for-
skjellige fokuseringsenheter. Graden på objek-
tivene er også tilpasset for filmindustrien, og 
blenderåpningen og avstands- / fokusgraden 
er klare og lesbare fra begge sider av kame-
raet. Dette gjør det lettere for en B-fotograf 
å fokusere. Rotasjonsvinkelen på fokus på 
alle objektiver i serien unntatt 14 mm og 16 
mm er 200 grader. Det blir en betydelig  vri 
på optikken hvis du vil skifte fokus fra nær til 

TYPE Objektiv for film, for fullformat og 4K+
FATNING ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E 
og Micro Four Thirds (m4/3)
BRENNVIDDE 14 mm
BENDAR T 3,1 till 22
FOKUSOMRÅDE 0,28 meter til uendelig
MÅL 117,6 mm x 85,8 mm (gjelder Nikon F)
VEKT 1,125 kilogram (gjelder Nikon F)
CIRKAPRIS 20 061 kroner 
DISTRIBUTÖR Focus Nordic, 
www.focusnordic.no

SAMYANG 
XEEN 14MM T3,1

SAMYANG
XEEN 35MM T1,5
TYP Objektiv for film, for fullformat og 4K+
FATNING ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E 
och Micro Four Thirds (m4/3)
BRENNVIDDE 50 mm
BLENDAR T 1,5 till 22
FOKUSOMRÅDE 0,33 meter til uendeelig
MÅL 117,6 mm x 119,2 mm (gjelder Nikon F)
VEKT 1,32 kilogram (gjelder Nikon F)
CIRKAPRIS 20 061 kroner 
DISTRIBUTØR Focus Nordic, 
www.focusnordic.no

TYP Objektiv for film, for fullformat og 4K+
FATNING ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E 
och Micro Four Thirds (m4/3)
BRENNVIDDE 135 mm
BLENDAR T 2,2 till 22
FOKUSOMRÅDE 0,8 meter til uendelig
MÅL 117,6 mm x 119,2 mm (gjelder Nikon F)
VIKT 1,348 kilogram (gjelder Nikon F)
CIRKAPRIS 20 061 kroner 
DISTRIBUTØR Focus Nordic, 
www.focusnordic.no

SAMYANG
XEEN 135MM T2,2

Hvis vi bare kunne velge en av Xeen-objektiver, ville vi valgt Xeen 135mm T2,2.

uendelig. Men det gir en stor fordel ved kor-
tere fokusendringer, ettersom markeringen på 
avstandsskalaen blir tydeligere og mer presise. 
Rotasjonsvinkelen på blenderåpningen vari-
erer mer siden ikke alle linsene har samme 
størrelse på blenderåpning. Avstandsskalaen 
og vurderingen for blenderåpningen er også 
meget tydelige, noe som gjør det lettere å få 
nøyaktig fokus.

Det går fint an å se skalaen selv om du har litt 
avstand fra kameraet. Når vi gjorde det før 
testen hadde vi ingen rigg eller følgefokus å 
teste med, vi gjorde all fokusering med hånden 

på tannhjulene. Det gikk aldeles ume-
rket. I enkelte tilfeller er det enklere, 
om du vil ha et langt fokusskifte. Det 
er lettere å vri hånden de 200 gradene 
i en dreining enn å vri et fokushåndtak 
i flere omganger uten å stoppe. Når vi 

utførte denne testen brukte vi en Edelkrone 
PocketRig og Edelkrone Focus One. Rigg og 
optikk fungerte veldig bra sammen. Vi opp-
daget likevel at det var vanskelig å  stille følge-
fokus, Precious Focus One, på Xeen 14mm. 
Både hånden vår, som prøvde å fokusere, og 
fokushåndtaket syntes i bildet. Vi valgte derfor 
å fjerne Precious Focus One fra riggen når vi 
brukte det objektivet.

STORE OBJEKTIV
Sammenlignet med stillbildeobjektiv for  
speilreflekskameraer med samme brennvidde, 
er objektivene i Xeen-serien ekstremt store. 

Størrelsen på objektivene gjør det lett å 
finjustere fokus eller blendere.
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En grunn til dette er at hele serien har samme 
diameter og posisjonering av tannhjul for føl-
gefokus. Det er med andre ord de mekaniske 
egenskapene som har avgjort størrelsen på 
optikken. Alle syv Xeen-objektivene har sen-
sorer i fullformat og vil håndtere 4K + -opptak. 
Objektivene er laget av metall og glass uten 

plastdeler. Gradene på objektivene er plassert 
likt slik at det er raskt og enkelt å bytte optikk 
når kameraet er plassert i en rigg. Objektiv-
ene fokuserer internt uten at frontelementet  
beveger seg.

Optikken som lettest kan sammenligne når 
det gjelder bruksområde, brukere og størrelse, 
er kanskje Zeiss CP.2-serien.Zeiss har optikk 
fra 15 mm til 135 mm i sin CP.2-serie med 
brennvidder 15, 18, 21, 25, 28, 50, 85, 100 og 
135 mm, samt en 50 mm makro. Om Samyang 
kommer til å lage et objektiv med brennvidde 
105mm- eller ett makro-objektiv vet jeg ikke, 
men serien med sju objektiver rekker langt. 
Zeiss-objektivet har blendere T2,1 fra 25mm 
til 135mm mens Xeen-objektivet har T1,5 fra 
24mm til 85mm. Xeen 135mm har blendere 
T2,2. Et Nikon 85mm F1,4 er et lite objektiv 
sammenlignet med objektivene i Xeen-serien. 
Andre rivaler er Canons CN-serie med EF-
type eller Schneider Xenon, tilgjengelig med 
Nikon F-fatning.

Å BRUKE
Som vanlig har vi ikke utført noen målinger 
eller avanserte optiske tester, men vi har 
testet optikken i forskjellige miljøer. Både 
i kontrollert lysmiljø og i eksisterende lys 
innendørs og utendørs. Vårt valg av motiver 
har først og fremst bunnet i å lære hvordan du 
justerer fokus og blenderåpning under bruk. 
I vår test oppdaget vi at fokusringen på alle 
tre objektivene var svært fleksible og virket 
solide. Dette var ikke overraskende ettersom 
vi opplevde det på samme måte i forrige test. 
Vi testet de tre objektivene både med oppføl-
gingsfokus, Edelkrone Focus One, og uten. 
Xeen 14mm var det vanskeligste objektive å 
justere fokus på. Ikke fordi det var tregt, men 
fordi følgefokuset vårt syntes i bildet. Selv når 

Objektivene fokuserer internt uten 
at frontelementet beveger seg.

Avstandsmerking og blenderverdier er tydelige og kan leses fra begge sider av kameraet.
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Den utdypede blenderåpningen gir Xeen 135mm T2.2 en fin bakgrunnsskarphet.

PLUSS
•  Alle brennvidder har samma størrelse
•  Stor og lettlest skala for fokus
•  Utbyttbar fatning

MINUS
•  Kommuniserer ikke med kameraet

vi ikke brukte følgefokus, men prøvde å foku-
sere med hånden direkte på objektivet var det 
vanskelig å ikke dyppe en finger eller en del 
av hånden foran linsen. Spesielt når vi testet 
objektivet utendørs med hansker på hendene. 
Når vi testet fokus innendørs målte vi opp av-
standen til ulike objekt manuelt. De tydelige 
avstandsmarkeringene på objektivene gjorde 
det siden lett å skifte fra et objekt til et annet. 
Vår Edelkrone PocketRig stod på kameraet 
hele tiden. Det gjorde at vi ikke hadde pro-
blemer med å balansere kameraet og optikken 
på stativet slik som i forrige test. På grunn av 
linsens størrelse er de lavere enn stativfestet 
på et vanlig DSLR-kamera noe som gjør det 
vanskelig å sette kameraet på et videostativ. 
Det finnes imidlertid et feste på optikken men 

det går heller ikke an å bruke til videokamera.  
Objektivene er helt manuelle og helt meka-
niske. Det finnes ingen elektronikk i dem og 
ingen kontakt for kommunikasjon mellom ka-
mera og optikk. Ulempen med dette er at du i 
etterkant ikke kan se på metadata for stillbilder 
hvilken optikk du har brukt, hvilken blender 
du anga eller avstanden du fokuserte på. Men 
for filminnspilling spiller kanskje ikke dette så 
stor rolle. Da vi testet de første tre objektivene 
så vi en viss fokusendring fra nær til uendelig 
med Xeen 24 mm.  Og ja, vi så også en viss 
forandring med  Xeen 35mm denne gangen, 
men ingenting som plaget oss. Det gikk også 
an å se lysoverstråling, ”lens flare,” da vi fil-
met bildet etter bilde i den lave vintersolen like 
utenfor. Bortsett fra 14mm-objektivet har alle 

objektivene i Xeen-serien en blenderåpning 
med elleve blader. Xeen 14mm T3.1 har en 
blenderåpning med ni blader.

OPPSUMMERING
Etter redigering og fargejustering av filmma-
teriale er det tydelig at det ikke spiller noen 
rolle hvilken optikk man filmer med. Det 
første jeg gjorde da jeg testet optikken var å 
filme en Santa Lucia-konsert i en liten kirke 
med dårlig belysning. Reaksjonene fra de 
som så resultatet var: ”Oi, så skarpt det er!” 
Det må imidlertid nevnes at ”panelet” sikkert 
sammenligner med opptak filmet med små 
videokameraer eller smarttelefoner. Men selv 
vi er fornøyde med resultatet fra den innspil-
lingen. Foruten om åpningsscenen da vi hadde 
14mm-objektiv på kameraet og ikke før etter-
på oppdaget den skyggefulle flekken nede i 
venstre hjørnet, altså vår fokushånd. Tann-
hjulene på fokusringen og blenderringen er 
ikke kvasse og fokusering med hånden direkte 
på optikken er ikke noe problem. Størrelsen på 
objektivene gjør det dessuten lett å finjustere 
fokus eller blender. Vi mener de tre objekti-
vene helt klart kan være noe å satse på, spesielt 
med tanke på at to eller tre av dem kan kjøpes 
til samme pris som et Canon, Sony, Schneider 
eller Zeiss-objektiv i samme kategori. Og om 
man ikke har mulighet for å kjøpe alle så hol-
der det kanskje med tre eller fire utvalgte. Vi 
ville valgt 14mm, 24mm, 50mm og 135mm 
om vi kunne kjøpe fire av dem. Som tidligere 
nevnt: Det Samyang har gjort med sine Xeen-
objektiv er å gjøre kvalitetsrike filmobjektiv 
tilgjengelige for filmskapere og filmfotografer 
med lavere budsjetter. Og det liker vi!            n
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Elation retter lyskasterne mot Foreigner

Lysdesignet, utført av av Dan Lastovka, skulle gjengi old school 
helt ut i fingerspissene for å fange den jubilerende rockegruppens 
karrieredekkende turné.
– "Da jeg begynte å eksperimentere med lysdesignet, ønsket jeg 
å sentrere den på en stor PAR-rigg som virker annerledes, særlig 
for den yngre delen av publikum," sier Dan Lastovka.

Leverandøren av utstyr til denne installasjonen ble Se Factor, som 
sammen med Healy Sales ga 108 eksemplarer av Arena Par Zoom 
LED samt SixPar 100-modellen.

Sony blir med i AMWAs styre
Advanced Media Workflow Association (AMWA) er et åpent forum 
som fremmer utviklingen av løsninger for arbeidsflyt innenfor Net-
worked Media. AMWA er vertskap for verdensomspennende med-
lemmer som representerer både mediebyråer og deres leverandører, 
samt fokuserer på bransjens overgang til IP-baserte løsninger. Med 
dette får man en sentral rolle i utviklingen av NMOS, Networked  
Media Open Specifications.
For at programvarebaserte systemer skal gjenkjenne og bruke enheter, 
har AMWA utviklet NMOS, inkludert NMOW IS-04 / IS-05 / IS-06, 
som er sentrale komponenter i et IP Live Production-system. Sony har 
aktivt bidratt til NMOS-spesifikasjonene og vil vise frem funksjona-
liteten til IBC i år.

Gearhouse Broadcast
gjør god teknologi-investering
 
Gearhouse Broadcast, en fransk leverandør av fasiliteter, beman-
ning og videre tjenester i kringkastingsindustrien (tradisjonell 
og online), har merket seg et voksende vekstpotensial i EMEA-
regionen, og spesielt utstyr for produksjon ved 1080p 50/60 Hz. 
Nå svarer de på etterspørselen og oppdaterer produktutvalgete for 
millioner av dollar.

Blant de nye trådløse kamerasystemene, objektivene, serverne og 
festene finner du Sony HDC-1700, Vislink L1700 og EVS XT3.

AKTUELT BRANSJENYTT
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Telegenic installerer Lawo VSM
Arbeidet med installeringen av den nye OB-bussen, basert i Atlanta, 
Georgia, ble ledet av Telegenics UKs assisterende leder for lyd, Simon 
Foster, og den amerikanske divisjonsoperasjonen Andrew Wisniew-
ski. Formålet med denne oppgraderingen var å følge de tekniske spe-
sifikasjonene som ble brukt i Storbritannias hovedkvarter, og dermed  
effektivisere arbeidet i USA
I tillegg til routeren Riedel MediorNet, miksebordet Calrec Brio og 
intercom-systemet RTS Telex fyller Lawos Virtual Studio Manager 
(VSM) rollen som hjertet i systemet og forener gjenværende utstyr.
– Telegenic visste nøyaktig hva de ønsket å oppnå, så konfigurasjonen 
var lett for oss, sier Lawos Barry Revels. Slik som Telegenic har utfor-
met paneloppsettet, vises VSM i sitt ess og forenkler samtidig arbeidet.

TS og Prolux starter samarbeid
Prolux, en chilensk aktør innen lysutstyr siden midten av 90-tallet, er nå 
utnevnt av DTS som det eneste selskapet i hjemlandet som distribuerer 
DTS-belysningsprodukter, både tradisjonelle og dynamiske varianter 
for både underholdning og TV-produksjon.
Beslutningen om å starte et samarbeid ble tatt av Christian Urrutia, 
salgsdirektør ved Prolux, og Antonio Parise, Latin America Sales  
Manager på DTS.

Beveridge (midten) har vært konsernsjef siden d & b Corporation  
startet opp på midten av 90-tallet. Frem til februar 2018  (som er tids-
punktet Beveridge offisielt forlater stillingen) vil han støtte sin etter-
følger, William Cornell, (t.v.) som har vært d & b-ansatt i 13 år. 
– Som med våre lydsystemer vil den grunnleggende karakteren og ytelsen 
av d & b forbli den samme, men vil bli injisert med energien som jeg vet 
at William vil bringe inn i sin nye rolle, sier Beveridge.
Beveridge kommer fortsatt til å være aktiv innen foretaket, da som Senior  
Strategic Advisor på hjemmeplan og ved hovedkontoret i tyske Backnang. 
– Det som er viktig nå er å konsentrere seg om å sikre en smidig overgang, 
og deretter fokusere på min nye rolle på d & b.
Det er også annonsert at stillingen som den nye Chief Operating Officer 
i det amerikanske markedet er besatt av Jan Scheffels (t.h).

D & B Audiotechnics US Colin 
Beveridge forlater posten som 
konsernsjef

Broadcast Solutions ansetter ny 
Sales Manager

Alexander Normann har over ti års 
erfaring innen kringkasting og over-
våkningsteknologi. Nå starter han 
hos Broadcast Solutions som salgs-
sjef for selskapets utvidede utvalg av 
trådløs lydkommunikasjon for lyd, 
video og data.

Normanns geografiske ansvarsom-
råde er DACH-regionen, det vil si 
Tyskland, Østerrike og Sveits, hvor 

han vil fokusere på å behandle både eksisterende kunder innen kring-
kasting og nye kunder på statlig nivå og i overvåkingssektoren.
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Oppkjøpet innebærer at Rosco kommer til å videreutvikle produktene 
LED-specialisten DMG:s sortiment, og dels at DMG vil dra nytte av 
Roscos salgs-, markedsførings-, distribusjons- og kundeservice på in-
ternasjonalt nivå.
– Da vi er i en ekspansjonsfase, anser vi DMG å være den perfekte 
samarbeidspartneren for å realisere dette, sier Roscos administre-
rende direktør Mark Engel. Vi følte umiddelbart at det var kjemi 
mellom begge parter. Kombinasjonen av vår respektive kompe-
tanse, visjon og teknologi vil gjøre det mulig for oss å tilby våre 
kunder et bredere LED-sortiment.
– Dette er et stort øyeblikk for oss, og gir oss gode muligheter til å raskt 
utvikle vår avanserte teknologi, sier DMG Lumières General Manager, 
Nils de Montgrand.

Ahren Hartman er Shures
nye Vice President of Quality

Klotz styrker salgsteamet

Rosco kjøper opp DMG Lumière

Foto.no utviderAhren har jobbet med Shure i over 
25 år og har ledet utviklingen av 
flere trådløse systemer, blant disse 
Axient. Han har nå stillingen som 
visepresident for kvalitet, noe som 
betyr at han har det overordnede 
ansvaret for produsentens kvali-
tetssikring.

– I takt med at markedet og bru-
kerne våre fortsetter å utvikles, må 
vi utvikle våre oppfatninger av kva-

litet, samtidig som vi bygger på påliteligheten til Shures produkter, 
sier Shure President og CEO, Chris Schyvinck. Jeg er sikker på at 
Ahren vil tilfredsstille våre kvalitetsstandarder og skarpe fokuset 
enda mer. 

Gerald Krahmer, som har jobbet i 
bransjen i over 20 år som radio- og 
fjernsynstekniker, vil styrke tyske 
klotz på salgsfronten.

Regionene han skal være ansvarlig 
for, er Thuringia, Sachsen, Branden-
burg, Sør-Sachsen-Anhalt og Bayern.

Alex Kvæstad har skiftet jobb fra 
Videoustyr til Foto.no.  Han er ny 
Product Manager Video hos foto.no.  

Foto.no skal satse på film og video i 
tiden framover. 

Du treffer Alex Kvæstad på 
epost: alex@foto.no  
mobil: 476 25 478.  
For mer informasjon: www.foto.no

Roger Luo ny DJI-president
Siden DJI har en stab på over 11.000 
over hele verden, med kontorer i 
17 byer, anser selskapets grunnleg-
ger og administrerende direktør, 
Frank Wang, at du må styrke ledel-
sen innen virksomheten for å vokse 
fra et globalt perspektiv. Der finner 
du Luo som den rette personen for 
oppdraget.
– Roger har skilt seg ut i sine senior-
stillinger. Siden han begynte for to år 

siden, har hans ledelse styrket DJI som en ledende aktør innen  aerial 
imaging.
– DJI er et raskt voksende høyteknologisk selskap, og for øyeblikket 
er det veldig spennende å være en del av denne bransjen, sier Luo. 
Jeg gleder meg til å jobbe med DJIs talentfulle team for å utforske og 
maksimere våre kreative muligheter.
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KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Ny adresse: Sandakerveien 24, 0473 Oslo

- 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

contact@qrew.org

DirectOut Technologies utpeker
GSL Professional til ny distributør

GSL Professional, tidligere distributør av Harman, Tascam og Klotz, 
utvider nå sin produktportefølje med DirectOut Technologies nett-
verksbaserte profesjonelle audio-løsninger. Produsentens utstyr vil bli 
distribuert av GSL i Midtøsten, i landene De forente arabiske emirater, 
Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia og Irak.
– Med sitt meget kunnskapsrike og profesjonelle team anser vi  
GSL Professional for å være den perfekte partner for å utvide vår 
distribusjon i regionen, sier DirectOuts CEO Jan Erhlich.
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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.

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

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

FOR ANNONSE I GALLERIET
RING 48 03 41  83
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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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MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 3 2012 • PRIS: 64,-

NIKON D800
Nikon tar opp kampen
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film

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

LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 4 2012 • PRIS: 64,-

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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SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN
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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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www.focusnordic.no  •  www.zhiyun-tech.com  •         FocusNordic
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Move With Your Focus.

Verdens første kamerastabilisator 
med 3 akser og follow focus

En ny motorkonstruksjon gir 50% høyere kraft enn 
ved tidligere modeller, hvilket betyr at Zhiyun 
Crane 2 kan bære en totalvekt på hele 3,2 kg 
(kamera pluss objektiv). Samtidig gir oppdaterte 
algoritmer en 100% forbedring av responstiden, 
noe som gir myke og rolige opptak, selv under 
vanskelige forhold. Med OLED display og inn-
stillingshjul kan du styre kamerafunksjoner som 
blender, lukkertid, ISO og eksponeringskompen-
sasjon, samt diverse gimbal-funksjoner.

Real Time
Follow Focus-Kontrol

Intuitivt
OLED Display

Quick Control
Dial Design

3.2KG Maks.
Belastning
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