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I dette nummeret
10 n OPPTAK FÆRØYENE
Hva tenker man om man skal være lydtekniker i en filmproduksjon i to 

måneder på en liten øy langt ute i Atlanterhavet, i regn og storm? Møt 

Peter Smart på lydopptak ved Jean-Frédéric Axelsson.

16 n RAPPORT FRA AMSTERDAM
Mange var det som kanskje savnet det store teknologiske fremskrittene 

på årets utgave av IBC. Det var få, om noen, revolusjonerende nyheter, 

men messen var full av gode forbedringer vi gjør opp status likevel.

22 n MONITOR ROADSHOW
Vi legger ut på veien igjen med MonitorRoadShow 2018 fra mandag 

15. oktober til fredag 19.oktober. Bergen, Trondheim og Oslo skal vi 

innom.

30 n LYD SOM ATMOSFÆRE
Hvordan skape atmosfære med lyd? Det er enkelt, tenker du muligens. 

Og ja, det er det kanskje, men hos Dot Audio handler ”riktig” atmos-

fære om mer enn bare det man hører. Da iDE-høyttalerne ble utviklet 

var målet å lage noe nytt, der lydbildet ikke var det eneste viktige.  

34 n 64 AUDIO U18 TZAR
Vanlige hodetelefoner har en membran per propp mens noen mer  

avanserte produkter har to til tre membraner for forskjellige frekvens-

områder. Og så har vi de som gjør ting litt annerledes. Kjør på, sa 64 

Audio og satte inn atten membraner per propp 

I hvert nummer
  6  n LEDEREN

10 n PRODUKTNYHETER

22  n GALLERIET

40 n BRANSJENYTT

Jean-Frédéric Axelsson på opptak langt ute på Atanterhavet, på filmopptak på Færøyene 
må man vite hva man gjør. 

iDE høyttalerne har skapt nye standarder for hva man kan forvente av lyd i det offentlig 

rom.  Vi tar en nærmere titt på hva slags lydatmosfærer man kan skape.

8K opptak blir 4K distribusjon, med Panasonics løsning for to kamera i ett..

Coverfoto: Anders Olsen

Now also available in white. 

The KH 80 DSP – Small. Clever. Neutral.

STUDIO MONITOR KH 80 DSP

KH80_180x244_Monitor_NOR.indd   1 30.08.18   14:14



Now also available in white. 

The KH 80 DSP – Small. Clever. Neutral.

STUDIO MONITOR KH 80 DSP

KH80_180x244_Monitor_NOR.indd   1 30.08.18   14:14



4  4 – 2018

AKTUELT PRODUKTNYHETER

www.monitormagasin.no

Tips om produktnyheter? 
epost: geir@monitormagasin.no

Etterspurt breakout-box 
fra Neutrik

Behovet for å kunne integrere analoge enheter i Dante-nettverk er fort-
satt stort. Og med den kabelbaserte breakout-boxenNA2-IO-DLINE 
fra Neutrik kan enheter i følge produsenten integreres med noen få 
enkle trinn.
NA2-IO-DLINE har to utganger noe som medfører at fire analoge  
signaler kan tilkobles samtidig. Bortsett fra dette tilbyr boksen de  
typiske funksjonene i Neutriks produkter.
Boksen er stabil og utrustet med en låsbar etherCON-tilkobling. 
Adapteret kan i mange tilfeller også brukes multifunksjonelt som en 
frittstående enhet, i golvuttak, eller i nittentommers rack-kabinetter. 
Pris: ca. 2000 kr.

Produsent: Neutrik, www.neutrik.com

Hedret portabel batteriløsning
Færre dingser i vesken er det nok ingen kameraoperatører som har noe 
imot. Blind Spot Gear, som for en tid tilbake opparbeidet seg et navn 
på Kickstarter er i full gang med å promotere et prosjekt som svar på 
nettopp dette problemet: Power Junkie. 
Power Junkie beskrives av selskapet som en "sveitsisk lommekniv for 
Sonys batterier i L-serien," altså de populære NPF-modellene, og  
fungerer som en kombinert strømforsyning og ladestasjon. Til- 
kobling-ene som muliggjør dette er to USB-porter, en 7,2 volts DC-port 
samt ytter-ligere to USB-porter (C och Micro).
Strømforsyningen til kameraet skjer via en USB-kabel eller en dummy-
løsning via DC-kabel. Og for lading av batteriene benytter man USB-
C- og Micro USB-portene. Den innehar også en rekke fester i form av 
1/4"-20-gjenge, cold shoe og et feste for strips. Pris: 49 pund.

Produsent: Blind Spot Gear, www.blindspotgear.com

Lydmotstykke 
til GoPro-kamera
Slik er mange nettsteders beskrivelse av Sennheiser's bærbare innspil-
leren Memory Mic. Og vi kan ikke annet enn å være enige med våre 
bransjekolleger. Memory Mic er like mye på farten som det vanlige, 
kubeformede action-kameraet.
Kompatibel med Android og iOS får man her en diktafon som, ifølge 
selskapet vil appellere til vloggere, reportere, musikere, 
filmskapere og fotografer, og som synkes med telefonen 
via bluetooth og en spesialdesignet app utstyrt med 
mikser. Lyden blir deretter plukket opp og spilles inn 
internt av en kondensormikrofon med en avrundet 
kapsel, som fjerner støy som vind.
Fulladet tilbyr Memory Mic opptil fire timers 
innspillingstid. Pris: ca. 2000 kr.

Produsent: Sennheiser, 
www.sennheiser.com

Den nette Studioblitsen 
Cactus RQ250 250 Ws, er en batteridreven blits hvor det innbygde 
batteriet leveres fulladet og lades opp igjen på rett over et sekund (1,1). 
Med hensyn til styrke, har denne ti trinn, fra 1/512 til fullt sett.
Ytterligere spesifikasjoner og funksjoner er en fast 20 watt LED, 16 
kanaler og fire grupper. Takket være det magnetiske blitshodet kan du 
enkelt endre filter og mer.
Blitsen er som tidligere nevnt nett og har ingen problemer med å få 
plass i hånden din. Målet ligger på 94x80x80 millimeter og vekten på 
litt over kilogrammet. Leveres i oktober. Pris: 700 dollar.

Produsent: Cactus, 
www.cactus-image.com
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Slipp refleksjoner 
med Ultimate Lens Hood
I stedet for å investere i dyre filtre, hevder Josh Smith at sin inno-
vative silikonbaserte anti-refleksjon Ultimate Lens Hood kan løse 
problemet for en nett sum på under 900 kroner.
Løsningen innebærer overhodet ingen merkelige rariteter. 
Enheten brettes ut, tres på objektivet og – voilà! – refleksjonfrie 
bilder er klare til å tas. Takket være silikonmaterialet skal det også 
være lett å bevege objektivet i ulike vinkler.
Ultimate Lens Hood skal være kompatibel med hvilken som helst 
objektivmodell, inkludert større telelinser.  
Pris: cirka 900 kroner.

Produsent: Josh Smith, www.ultimatelenshood.com

Kjapp intervjupakke
Oppfølgeren til Røde Microphones SC6, som ble sluppet i  
begynnelsen av 2014, kommer nå med lightning-tilkobling  
istedet for forgjengerens 3,5-mm-tilkobling. Men å komme igang 
er like kjapt som før. Så fort enheten er tilkoblet er det bare å sette 
igang intervjuet eller podcasten. Lyd som ferdes inn gjennom 
de to mikrofoninngangene loves å være av beste kringkastings-
kvalitet. 
På overvåkingssiden er produsentens  
Reporter App nyttig for 
å justere lydnivå. Og 
ved videointervju  
anbefales appen  
FilMic Pro. SC6-L 
er tilgjengelig separat,  
eller festet sammen med 
to smartLav+-mikrofoner. 
Pris: ca. 2000 kr.

Produsent: 
Røde Microphones,
www.rode.com

Lyssterk 
vidvinkelzoom
Med den lyssterke vidvinkelzoomen 
17-35mm f/2,8-4 Di OSD dekker man 
bruksområder som reiser, landskap, gruppe- 
bilder, gatefotografering og sport, sies det i 
pressemeldingen. 
Samtidig har man med objektivet, som finnes 
till både Canons og Nikons DSLR-er og omfatter 
fullformat, lykkes å få til et kompakt og lett sådan, da det er like under 
desimeteren og veier 460 gram. Den optiske konstruksjonen omfatter 
15 linser arrangert i ti grupper. Med en ny, skreddersydd fokusmotor, 
OSD (Optimized Silent Drive)loves rask og stillegående drift. Samtidig 
utheves dens korte fokuseringsavstand ytterligere 28 centimeter over 
hele brennviddeområdet. 
Den nye vidvinkelzoomen er også kompatibel med tilbehøret Tamron 
Tap-in Console, en liten adapter som monteres på bajonetten og kob-
les til en pc via USB-kabel. I det medfølgende programmet kan man 
finjustere autofokusen og gjøre oppdateringer av objektivets firmware. 
Pris: ca. 8000 kr.(Canon og Nikon).

Produsent: Tamron, www.tamron.com

eGPU gir ytelsesforbedring til din  
Macbook Pro
Blackmagic Designs eGPU er maskinen for den som driver med visuelle 
effekter, fargekorrigering og klipping og leter etter en mobil løsning for 
å fortsette sitt arbeid på farten. 
Sammen med Apple har man skrudd sammen et pent tårn, inkludert 
et Radeon Pro 580-kort, åtte gigabyte videominne, to Thunderbolt 
3-porter (som man kobler til datamaskinen), HDMI 2.0, 85W-ladin 

og fire USB 3.1-porter .

På denne måten kan du gi Mac-
Book Pro forbedret ytelse og  
arbeide med programvare som 
DaVinci Resolve. Eller kanskje 
kjøre de mer krevende spillene.

Produsent: 
Blackmagic Design, 
www.blackmagicdesign.com
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Steadify 
– det mest portable stativet?
Hvorfor bære rundt på stativet ditt når du kan ha det hengende rundt 
livet? Dette tenkte i alla fall Swift Tools LLC fra Berlin når de utviklet 
sitt portable stativ Steadify. 
Å komme i gang er en lek: fest det stativmonterte beltet rundt livet, lås 
det opp med en skrue og juster til ønsket lengde (25 til 80 cm). Så er 
det bare å hvile DSLR-kameraet eller telefonen på den gaffellignende 
endene for stabilisering og begynne å ta bilder.
Pris: ca. 1000 kr. (B&H). 

Produsent: Swift Tools LLC, 
www.kickstarter.com/projects/650610026/steadify

Genelec introduserer 
høypresterende studioduo
I tillegg til å fungere som en egnet postproduksjon og filmmikser, duger 
S360 og 7382 også bra til musikkproduksjon og avspilling av sjangere 
som EDM, hevder Genelec i sin pressemelding.
Kledd i tre som skal være av høyeste kvalitet kommer innledningsvis 
S360 med et titommers basselement basert på sin Master-serie samt en 
fullt integrert DCW (Directivity Control Waveguide) som støtter dens 
1,7-tommers itan membranskledde kompresjonsdiskant.Håndtering 
av SPL-nivåer på 118 dB og høyere og referanselytting på mer enn  
ti meter, bør ikke være et problem.
Videre lovord er ”fremragende” on-axis-karakteristikk og fargeløs 95 
til 75 graders diffusjonsvinkel. Uansett om S360 er montert på eller i  
veggen, eller plassert på bordet, opprettholdes den gode bassgjen-
givingen gjennom LIP-teknologi og Iso-Plate.
Når det gjelder subwoofer 7382, sies den å være selskapets kraftigste sub-
bass noensinne og leverer frekvensforlengelse ned til 15 Hz og 130 dB 
SPL. Det er tre 15-tommers elementer innelukket i ett vibrasjonsfritt skall 
med refleksporter som sikrer lav forvrengning. Konfigurasjon, kalibre- 
ring og mer administreres 
via programvaren GLM 
Software. 
Pris: S360: 4 595 dollar, 
7382: 11 995 dollar.

Produsent Genelec, 
www.genelec.com

UHD-kamera for vriene posisjoner 
og vinkler
Enten det er kringkasting, livesport, reality-tv eller profesjonelle AV-
applikasjoner, hevder Marshall at det nye UHD-kameraet CV380-CS 
ikke bare løser detaljert materiale med sin 8,5-megapiksler, 1/2,5- 
tommers sensor over 6G/3G/HD-SDI og HDMI 1.4, den kan takket 
vare sin formfaktor fange det fra vinkler og posisjoner som ellers er 
vanskelige å komme til.
Kameraet tilbyr tre valg for oppløsning og frame rates: UHD 
(3840x2160p) i 25, 29,97 og 24 fps. Progressive HD (1080p og 720p) 
i 50, 59,94, 25, 29,97 og 24 fps. Interlaced HD (1080i) i 50, 59,94 og 
60 fps.
CV380-CS kan leveres med justerbar 
eller fast CS / S objektiv-
montering med DC  
Auto-Iris, og kan til- 
synelatende være 
utstyrt med et bredt 
utvalg av  objektiver. 
Pris: 2 541 dollar.

Produsent Marshall, 
www.marshall-usa.com

Flerkompatibelt kortrack 
for openGear

Kringkastingsbransjen omfavner openGear-standarden i økende grad, 
hevder  AJA Video Systems-presidenten Nich Rashby i forbindelse med 
lanseringen av OG-X-FR, et rack (2RU) som også er kompatibelt med 
kort fra andre produsenter.
I tillegg til å kunne huse totalt 20 kort og et LCD-display som indike-
rer enhetens navn, IP-adresse og viktige varsler er OG-X-FR utstyrt 
med forbedret strømforsyning (600 watt, pluss mulighet for en ekstern  
enhet) og kjølekapasitet for å håndtere 4K, 12G-SDI og IP. For konfi-
gurasjon av enheten anbefales programvaren DashBoard. 
Pris: 1 449 dollar

Produsent: AJA Video Systems, www.aja.com
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Switcher och mottakere for små 
til middelstore applikasjoner
Om man jobber i små til mellomstore bedrifter, for i eksempel detalj-
handel eller hotell, og trenger en AV-løsning for distribusjon ut til flere 
soner er man akkurat i Atlonas målgruppe i forbindelse med slippet 
av Opus-serien. 
Serien består av tre HDMI-til-HDBaseT-switcher og en mottaker  for 
signaldistribusjon i 4K HDR. Matrix-switchene, som går under navne-
ne AT-OPUS-46M (4x6), 68M (6x8) og 810M (8x10), har Ethernet 
Pass Through,toveis IR og RS-232 kontroll for signaler som strekker 
seg opptil 100 meter. Alle HDCP 2.2-kompatible, støtter 4K / UHD 
/ HDR10 (60Hz, 4: 4: 4 Chroma sampling) og HDMI for opptil 10 
Gbps.
Mottakeren, AT-OPUS-RX, er PoE-drevet og spesifiserer videre IR, 
RS-232 og kontroll over Ethernet, for eksempel skjermer. Enheten er 

kompatibel med alle oppløsninger og formater i henhold til HDMI 
2.0b.
Videre kompatibilitet finnes Atlonas AT-JUNO-451-HDBT-switcher 
og Velocity. Pris: 46M: 6 286 euro, 68M: ikke tilgjengelig, 810M: 
11 429 euro.

Produsent: Atlona, www.atlona.com

camera nordic 

www.cameranordic.com 
camera_nordic cameranordic 
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MonitorRoadShow en tradisjon
I  slutten  av  November  i fjor var  vi  ute  på  veien  med  Monitor 
RoadShow  i  Trondheim,   Bergen  og  Oslo i 2017.  Nå fra den 15 
til den 19. oktober 2018 er vi ute på veien igjen.  Målet i 2017  var  å  
bygge  en  møteplass  mellom  deg  som  bruker  og  leverandører  av  
verktøy  for  lyd,  lys  og  bilde  for  alle  som  jobber med  AV-teknologi,  
studio,  scene,  film,  tv  og  multimedia. Vårt  mål  var  at  dette  skulle  
være  en  arena  for  å  presentere  nye  helhetsløsninger,  tjenester  og  
produktnyheter.    

Vi starter i år i Bergen mandag 15. oktober på Scandic Ørnen 
midt i Bergen, for  å fortsette i Trondheim onsdag 17. oktober på 
Frimurerlogen og for å avslutte på  DOGA midt i Oslo-sentrum  
fredag 19. oktober .      

I 2017 møtte vi mange besøkende og vi håper selvfølgelig å 
se  deg der for å møte spennende leverandører innen lyd,  lys og  
bildeteknologi også i 2018. MonitorRoadShow 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 satser videre fordi vi tror at en  
tilstedeværelse  med  MonitorRoadShow  ute  i  Bergen,  
Trondheim  og  Oslo  er  en  aktivitet  som  
kan  utvikles videre.      

Vi  vil  selvfølgelig  gjerne  ha  innspill  
på  hvordan  vi  kan  utvikle  denne  
satsingen  ennå videre  i  2019.    Vi  er   
åpne  for samarbeid,  for og se   
hvordan  vi  kan  styrke  flere  bransje- 
arenaer  landet  rundt. 

BIG SHOWS, 
BRIGHT LIGHTS, 
SMALL PROJECTOR.

The RZ120 long-lasting 12600 lm laser projector offers 
superb projection in an industry leading brightness to 
size design, making it a compact and flexible choice.

+47 21953235 | info@business.panasonic.no
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Jean-Frédéric Axelsson - eller Fritte, som han ofte blir kalt - og hjulstudioet på Nord-Atlanteren 

Slagregn, stup og smarte løsninger
Hva tenker man om man skal være lydtekniker i en filmproduksjon  i 

to måneder på en liten øy langt ute i Atlanten, i regn og storm?

Der det bor flere sauer enn mennesker? Om man er som Jean-Frédéric 

Axelsson tenker man omtrent som Petter Smart – og spesialbygger et 

lite mobilt, gjennomsiktig hjulstudio.

JEAN-FRÉDÉRIC AXELSSONINTERVJU

 – FILMING I NORD-ATLANTEREN
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En kasse for ledninger, en for mikrofoner, en 
for sendere og så videre. Dette er ikke helt  
optimalt om man filmer på mange innspilling-
steder på en dag eller om været gjør at man må 
legge om planene for dagens innspilling. 
 
Både reaktiv og proaktiv
Når Fritte forteller dette er det mars måned, 
og vi sitter som sagt kjøkkenet hans. På gass-
ovnen bak ham står en av platene på lav tem-
peratur. Det har den gjort siden september da 
det begynte å bli kaldt.
– For noen år siden gikk gassleverandøren 
over til fast pris, tidligere betalte man for det 
som ble brukt. For meg, som er effektiv og 
kostnadsbevisst, ble det mye dyrere med  fast 
pris. Så nå varmer jeg opp  underetasjen med 
komfyren. Jeg trengte ikke sette på ordentlig 
varme før november.

Det er sånn Fritte er. Han analyserer situasjo-
nen, vurderer alternativ og velger kanskje 
en løsning som er utradisjonell, men som er 

både logisk og praktisk. Det samme gjelder 
filminnspillingen på Færøyene selv om han 
aldri har vært der før.
– Det er en av de store gledene med å være 
filmarbeider; Du havner på plasser og steder 
du ellers aldri ville dratt til. Og får betalt for 
å gjøre det. Nå skal jeg altså til en øy i Nord-
Atlanteren. Med tanke på hvordan det trolig 
ville være å filme der bestemte jeg meg for å 
skaffe et rullende kontrollrom der jeg hadde 
alt på samme sted, og som var lett anvendelig 
uavhengig av vær og om man er inne eller ute. 
Jeg hadde begrenset budsjett så det var bare å 
sette i gang å bygge. 

Som en sveitsisk lommekniv i 
pleksiglass
I stuen står hjulstudioet som omtrent er på 
størrelse med et alminnelig kjøleskap. Den 
er bygget rundt en standard hjultralle og hver 
eneste lille detalj er tilpasset for oppdraget. 
Selve kassen er overraskende nok laget i fem 
millimeter pleksiglass. Det høres rart ut, men 
det er det ikke. 
– Jeg har direkte innsyn på alt og alle sammen-
henger. Det er mye smidigere enn å måtte løfte 
opp det man vil sjekke eller koble til. Vil jeg 
endre noe ser jeg alt gjennom glasset. Hvor 
mange ganger har man ikke forsøkt å kjenne 
med fingrene hvor tilkoblingene skal inn og 
så koblet feil?

Pleksiglasset er solid og vanntett og på den 
åpne framsiden av kassen kan man rulle ned 
en presenning som festes med trykknapper. 
På toppen, under et deksel, har han plassert 
en åtte-kanals Zoom F8 som utgjør innspil-
lingsenheten.
– Den er skrudd fast, men jeg kommer til festet 
nedenfra og jeg kan også plassere den i flere 
ulike vinkler. Det gjør at jeg kan se på skjermen 
uten å måtte bøye meg ned noe som er perfekt 
når man filmer stående. 

Under innspillingen vil det være to lydteknik-
ere, en som tar opp lyd med en bom og en med 
vognen. Fritte finner frem et lite, tynt tastatur. 
– På toppen av innspillingsenheten plasserer 
jeg et tastatur slik at vi kan taste inn tallene 
og andre detaljer som da følger med lydfilen 
som metadata. 

Tastaturet er festet med borrelås og kan lett 
plasseres i en av de fire kassene som finnes 
under. Innspillingsenheten er veldig kompakt 
og liten, så for å gjøre det lettere å kontrollere 
nivåer og mer, er en digital mikser med fysis-
ke regler plassert under en Zoom Remote F  
Control. Under opptak vil den lydteknikeren 
som ikke tar seg av lydbommen styre mikse-
ren, og selvfølgelig er det en sammenleggbar 
stol plassert på siden av boksen. Hyllene  
inneholder vanntette plastkasser fylt med 
sendere, mikrofoner, ledninger og alt annet 
du trenger på opptaksstedet. Hyllene er låst 
med en enkel anordning, slik at de ikke faller 
ut når du ruller rundt i hjulstudioet.
– Se her, sier Fritte, og tipper ned kassen slik at 
den ligger på gulvet, selv om den veier nesten 
65 kilo, kan jeg laste den inn i en bil helt selv.
På håndtakene har han festet et par små hjul, 
slik at en bare kan tippe vognen mot en åpen 
bakluke, løfte den andre enden og rulle den 
inn.
– At den veier såpass mye er fordi alt er på et og 
samme sted – lader, hovedbatteri, nattbelys-
ning, kabler. Men det er ganske enkelt å trille 
den. Du kan flytte hundrevis av kilo uten å 
være spesielt tungt.

For å ta mindre plass på innendørsscener, kan 
kassen kobles fra trallen med et enkelt hånd-
tak, om man for eksempel skal være i studio en 
stund. Fritte demonstrerer så den innebygde 
belysningen og viser festet for mikrofonbom-
men. Et klassisk irritasjonsmoment for 
alle lydteknikere er hvor man skal plassere 
mikrofonbommen om man trenger å ha frie 
hender en stund. Her er ikke det noe pro-
blem. Han har også montert et spesielt feste 

Jean-Frédéric Axelsson, er en av Sveriges 
mange særegne filmarbeidere og bor i er 
lite rødt hus i  Gamla Enskede. 

Det ligger fortsatt igjen rester av snø når vi be-
søker ham en dag i mars. Han har siden sytti-
tallet arbeidet som lydtekniker,  lydredigerer, 
filmklipper, og musiker i hundrevis av film- og 
tv-produksjoner. Bröderna Mozart, Så ock på 
Jorden og Min store tjocke far, for å nevne noen.

Vi skal komme tilbake til dette med særegen-
het og det lille huset, men grunnen til at vi nå 
besøker ham er at han er på vei til en to må-
neder lang filminnspilling på Færøyene som 
lydtekniker i Richard Hoberts nye langfilm 
Fågelfångarens son. 
– Jeg innså straks at det ville være et uvanlig 
utfordrende opptak, sier Fritte, som han ofte 
blir kalt, over en kopp kaffe på kjøkkenet. 
Færøyene ligger midt i Atlanterhavet,  det bor 
flere sauer enn folk på øyene og været er skif-
tende  og uforutsigbart. I tillegg vil det være 

lange avstander og logistikken vil bli vanskelig. 
Det er nettopp vær og logistikk som har fått 
ham til å konstruere denne lydvognen som har 
fått arbeidsnavnet hjulstudioet. 
– Som lydtekniker må du alltid ha med deg 
masse ting som før eller senere må oppbevares 
i ulike kasser og før eller senere vil du trenge 
en vogn til alle kassene. Dessuten vil du ha alle 
tingene samlet slik at du ikke løper i én retning 
for å hente mikrofoner og en annen for å hente 
en ledning eller en klemme. Vi pleier som regel 
å ende opp med å slepe rundt på en mengde 
transportkasser frem og tilbake fra ulike steder.  

I et svakt øyeblikk lurte jeg på hva faen jeg hadde begitt meg ut på.

UTSTYR
OPPTAKER 1x Zoom F8                                 
MIKSER 1x Zoom Remote F Control       
1x Sennheiser MKH 416, 1x Sennheiser MKH 
406, 2x Sennheiser MD 421, 1x Neumann 
KM 50
TRÅDLØST 4x Sennheiser AVX-MKE2         
VINDBESKYTTELSE 1x Sennheiser Zeppelin, 
2x Rycote Softie                             
HODETELEFONER x 4                                                 
TRÅDLØS OVERVÅKING 1x sender (Gear-
4Music), 3x mottaker (Gear4Music)                                      
BOM 1x 1,2–5,1 meter, 1x 0,4–1,5 meter
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for å kunne plassere to mikrofoner som ett 
stereo-par for å spille inn atmosfærer. 
– Nå gjenstår bare å se om jeg har tenkt rik-
tig. Innspillingen starter i april og når vi er på 
plass er det ikke mange alternativer. Men jeg 
er ganske sikker på at denne konstruksjonen 
vil være til stor hjelp.

Ukonvensjonelle løsninger
Når vi drar fra Fritte tar vi en kikk på husets 
fasade. Han har akkurat fortalt hvordan han 
gjorde da han skulle male om. I stedet for å 
skrape og slipe bort en gamle malingen fjernet 
han beskyttelsesskjermen fra en stor vinkelsli-
per og satte på et overdimensjonert slipepapir 

og pusset fasaden ren for farge på en formid-
dag. 
– Det hadde tatt to uker å skrape for hånd. 
Fritte peker ut på den delvis snødekte stien 
som fører til porten i hagen og fortsetter.
– Men jag angrer på at jeg ikke ba de som la 
fjernvarmeledning om å følge stien til porten. 
Da hadde jeg sluppet å måke - varmestrålingen 
fra fjernvarmen hadde tatt seg av det. På den 
fine Petter Smart-måten.

En filminnspilling senere
Drøyt to måneder senere er vil tilbake for å 
høre hvordan det gikk med innspillingen. I 
Sverige kom sommeren allerede i mai, og folk 

lå og slikket sol over alt, men på Færøyene var 
klimaet et helt annet, forteller Fritte.
– Den første dagen var været bra, men så ble 
det litt regn, sier han med kraftig underdri-
velse. I et svakt øyeblikk lurte jeg på hva faen 
jeg hadde begitt meg ut på.

Høye åser, mykt gress og fjell, lang transport 
på smale veier og et utfordrende klima – i et 
tilfelle var det strålende sol da vi kjørte inn i 
en tunnel og pøsregn da vi kom ut på andre 
siden. Men hjulstudioet fungerte akkurat som 
jeg hadde tenkt.

Fritte forteller at når de andre i teamet pakket 

En vanlig dag på jobb.
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seg selv og tingene sine inn i sorte søppelsek-
ker og sloss med paraplyer som vrengte seg i 
den harde vinden eller måtte forankre minitelt 
med tunge vekter som de slepte frem og til-
bake trengte han ikke gjøre noe for å beskytte 
utstyret. Istedet kunne han fokusere på job-
ben. Det var faktisk til og med sånn at scripter 
Kerstin Sundberg ba Fritte bygge værbeskyt-
telse for henne da hun så hvor godt hjulstudio-
et fungerte. En scripters oppgave er å sitte med 
manuset og gjøre notater ved hvert opptak. I 
regn og vind er ikke det enkelt. Fritte lagde en 
regnbeskyttelse med en gjennomsiktig seil-

duk, to svanehalser designet for mikrofoner 
og et par vingemuttere.

Bundet fast ved et stup
– Jeg hadde som sagt tenkt på alt med hjul-
studioet. Bortsett fra en liten detalj: denne, 
fortsetter han og peker på en kopp høyt oppe 
på håndtaket. 
– En holder for vannflasken. Jeg hadde tenkt 
å feste flaskeholderen i buksene, men innså 
raskt at det ble for vanskelig, den satte seg fast 
i sikkerhetslinen. 

Du leste riktig. Sikkerhetsliner. Flere av inn-
spillingsplassene var høytliggende og i tillegg 
svært vanskelige å komme til. På et tidspunkt 
stod kamerateamet et lite steg fra et femtito-
meter høyt stup rett ned til Atlanterhavet. Alle 
var festet med sikkerhetsliner og hadde klatre-
guider for å hjelpe.
– Det var utrolig vakkert. Utsikter som tok 
pusten fra en. Grønne gressletter som brått 
slutter i et stup. Loddrette fjellsider som stø-
ter rett ned i et skummende hav.Naturen var 
så overveldende overalt, og for å være ærlig, 
ble det nesten ensformig. Kjedelig. Men på  
en ubeskrivelig vakker måte.

Han forteller at klatreguidene raskt så at  
Fritte var komfortabel med sikkerhetslinene 
og håndteringen av tauene.
– ”Han er sjømann, han klarer seg selv,” ropte 
sikkerhetssjefen til de andre ansvarlige og pek-
te på meg. Jeg har jo hatt Elsa i hele mitt voksne 
liv, så noen stup og liner var ikke så uvant for 
en som har klatret i høye master på åpent hav.
M/S Elsa er Frittes båt, en reketråler med kai-
plass på Söder Mälarstrand i indre Stockholm. 
En 16 meter lang og 30 tonn tung fiskebåt om-
gjort til fritidsbåt. Et fartøy som faktisk har en 
helt egen plass i den svenske filmhistorien. 
– I kultfilmen G – i regi av Staffan Hildebrand 
hadde hun en rolle. Elsa var Lasse Strömstedts 
hjem i filmen. 

Det var Lasse Strömstedt som i filmen hadde 
den klassiske replikken ”Klipp håret og få deg 
en jobb”. Et råd som i hvert fall ikke Fritte har 
fulgt fullt ut. Etter to måneder i Atlanterhavet, 
står bustehodet i alle retninger. Men jobbet 
har han alltid gjort.
– Da jeg kuttet en av Staffan Hildebrands tid-
lige filmer, gjorde jeg det på Huvudskär. Jeg 
hadde et klippebord med fire plater i det gamle 
lasterommet.

Det kan være verdt å merke seg at  Huvudskär 
tilhører den øygruppen som er vanskeligst å 
komme til i hele Stockholms skjærgård. På 
sjøkartet ser det ut som om en snuser har 
nyst rett på Huvudskärs fyr. Jord  og skjær 
over alt. Dit seilte altså Elsa og klippebordet 
med sjøkart og kompass, langt borte fra GPS-
navigering og mobiltelefoner.
– Man klarer seg ganske bra uten moderne 
hjelpemidler så lenge man planlegger litt.  Jeg 
er ikke imot utvikling. Tvert i mot finnes det 
fantastisk teknologi og apparater som hjel-
per oss, se bare på den digitale utrustningen 
i hjulstudioet, men man må heller ikke miste 
alle grunnleggende ferdigheter. Om du for 

Det oppstår alltid  problemer – da kan man ikke si at det ikke går

Femtiometer over Atlanterhavet

Regnbeskyttet studio. Legg merke til festet for stereomikrofoner beregnet for atmosfærisk støy.
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eksempel har vasket klær midt på vinteren er 
det bare å henge dem ut i kjølen. Når vannet 
fryser rister man det enkelt av. Man må ikke ha 
tørketrommel, men det er bekvemt. Det er bra 
med teknologi, men ikke tro at det løser alt.

Filmstudio i en avgangshall
Flere av interiørscenene på Færøyene ble spilt 
inn i det gamle terminalbygget på øyas eneste 
flyplass. Dette visste Fritte om på forhånd og 
fikk på forhånd sendt ned store mengder stoff 
som skulle brukes til demping av lyd siden 
det ikke var et ekte studio. Selv langfilmer har 
begrenset budsjett. Det viste seg at støyen i 
rommet var påtakelig med ekko og refleksjo-
ner fra betongvegger, rette vinkler og harde 
golv. Da han var vel på plass måtte han få tak i 
enda mer stoff, sette dem sammen og senere 
feste de hjemmelagde anordningene i taket for 
å dempe lyden i rommet.
– Som å sette seil. Det gikk an å løse, selv om 
det var litt vanskelig. Det var verre med flyet.
Når man filmer er det vanlig å vente til lyden 
fra passerende fly avtar og det er klart at dette 
kan bli problematisk på en flyplass.

Vágar Airport er dog ikke en særlig trafikkert 
destinasjon, det kommer bare noen få fly om 
dagen.
– Vi visste jo nå flyene skulle komme, men 
under et interiøropptak med et av barna ble 
vi overrasket av en innflyving. Alle ble skuffet 
for vi hadde mange gode opptak, og vi forbe-
redte oss på å måtte gjøre opptakene om igjen. 
Jeg bad dem vente og gikk bort til hjulstudioet 
og ba min kollega Jon McBirnie, som hadde 
innspilningen på harddisken, kutte bassen på 
240 Hz og spille det av. Da hørte jeg at lyden 
kunne brukes, barnets stemme var mye høyere 
så det var ikke noe problem å kutte bort lyden 
fra flyet. Voilà – så hadde vi reddet opptaket 
og spart ti minutter av arbeidsdagen.

Å fange opp den rette lyden
Det var to personer som tok seg av lyden under 
innspillingen. Fritte, som stod med en mikro-
fon på en lang bom og fanget opp dialog og 
hans nye kollega Jon fra Færøyene. Fritte ville 
selv styre bommen og hver morgen lærte han 
seg replikkene fra dagens opptak, akkurat som 
en skuespiller. Dette for å vite når han skal flyt-
te mikrofonen for å komme så nær den som 
har replikk som mulig. 
– Jeg vil også bli med om de repeterer, for å se 
og lære hvordan de skal gjøre scenen. Mikrofo-
nen jeg bruker, en Sennheizer 416, som har en 
smal og tynn utforming. Misser jeg vinkelen 
til skuespillerens munn med bare en desime-

Flere sauer enn folk. Legg merke til takets bratte vinkel –her gjelder det å få til vannavrenningen.

Fritte med hele filmens dialog samlet på et enkelt kort.

ter går det ut over lydkvaliteten. Så jeg vinner  
mye på å vite hvem som har neste replikk.

Hva om noen improviserer?  Hvis en skue-
spiller legger til noen ord eller noen plutse-
lig sier noe som ikke var planlagt?
– Hvis det er en dyktig skuespiller er det ikke 
noe problem. Da kan man se at det kommer 
en replikk og rekke dit i tide. En replikk fødes 
alltid først i kroppen, eller i øynene. Det er 
vanskeligere med noen som ikke improvise-
rer organisk. Da kommer det helt uventet fra 
ingen steder og det rekker man ikke å ta opp. 

Før vi drar fra Fritte denne gang tar han oss 
med til ”Frittebua” på eiendommen, en bod 
der mange timer film har blitt lydlagt og redi-
gert. Han holder opp et lite SD-kort.
– På dette finnes all lyden i hele filmen. Alle 
dialog og masse atmosfærelyd. På min første 
langfilm trengtes en Volvo 145 for å få plass til 
alle lydbåndene.

Stort og smått, gammelt og nytt, digitalt og 
analogt – alt forent i herlig harmoni i en herlig 
person.  n
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Mange var det som kanskje savnet det store teknologiske fremskrittene på årets utgave av IBC. Det var få, 
om noen, revolusjonerende nyheter, men messen var full av gode forbedringer, og gode eksempler på  
hvordan løsninger vi ble presentert for i fjor. Videre handlet mye om skybaserte løsninger, overgang til IP og  
AI-kringkasting. Veien mellom mobile enheter og teknisk utstyr ser også ut til å bli stadig kortere, og vi  
opplever at vi har passert punktet der mulighetene har sluttet å være fancy, til at de har blitt gode og praktiske, 
til nytte i hverdagen til de som benytter seg av de.

IBC 2018 

 - AMSTERDAM ER FORTSATT I SKYENE

Panasonic forbedrerer 
flerkameraproduksjon.

Tekst & foto:  Anders Olsen

IBC 2018MESSE
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i perioder være utenfor rekkevidde. Den har 
en opptakskapasitet på 4 timer, og kan bru-
kes med egen app som selvfølgelig kan lastes 
ned gratis fra App Store eller Google Play. De 
viste også nye små lyttemuligheter for sin 360 
graders mikrofon Ambeo, som vi har skrevet 
om tidligere. Det gjenstår fortsatt å se dette ta 
verden med storm, men med tid vil nok 360 
graders lyd oppleves som standard.

Ellers har de en miniversjon av bodypack for 
Digital 6000 serien, noe som i første rekke er 
praktisk for utøvere. Og IE 40 PRO er dyna-
miske ørepropper som i følge Olsson er et 
lnagt skritt fremover for monitor rett i øret. Vi 
ser også at Sennheiser har vekket liv i gammel 
innpakning av Neumann-utstyr, og det varmer 
ikke bare et nostalgisk hjerte, men bygger også 
opp under inntrykket av fortsatt god, tysk  
kvalitet, fundanmentert på lange tradisjoner. 

Wisycom og Sound Devices med store 
og små løsninger
Wisycom er en annen aktør som er gode på 
trådløse løsninger for lyd. Jesper Kolvig er 
dansken som har fått ansvar for den norske av-
delingen av Nordic Pro Audio, og de forhand-
ler, blant mer, Wisycom og Sound Devices. 
Førstnevnte trekker frem sin MPR52-ENG. 
En tokanalsmottaker som avstemmer fra  

også Andreas Elliasson fra Engström i Sverige, 
som foruten sin tunge satsning på Sony Venice 
også er opptatt av å fortelle om deres vogner 
og annet utstyr fra Tilta. Det er Nucleus Nano, 
trådløst forkussystem, TE-ND digital filterfat-
ning for Red-kameraer og universelt batteri-
plate til store og små kameraer. 

Panasonic ser på bruksområder av 
8K-kameraer
Panasonics kanskje mest interessant bidrag 
på messen er hvordan de benytter 8K-tekno-
logien. Det har utviklet utstyr som lar deg ta 
tre utsnitt fra et 8K-kamera og produusere det 
som produksjon fra tre kameraer. Kort forklart 
begrenser man behovene for antall kameraer 
med to pr. kamera, da man enkelt kan styre 
tre bildeutsnitt fra samme kamera ved livepro-
duksjon. Ved f.eks. sport er dette eksemplifi-
sert på en god måte, ved at totalbilde og close- 
up kommer fra samme kamera, og det gir  
følelsen av at det er flere kameraer på banen, i 
4K-kvalitet. Om det vil fungere så godt at man 
kan kuttet to av tre kameraer, gjenstår å se, for 
plasseringen av hvert kamera vil jo være den 
samme, men det er utvilsomt mulig å kutte 
ned på antall kameraoperatører, når man kan 
dra flere bilder og utsnitt fra samme kamera 
på denne måten.

Sennheiser ser blir stadig bedre på 
trådløst og løsninger for mobile enheter
På Sennheisers stand blir vi møtt av en entu-
siastisk Anders Olsson som vil vise fra det 
nyeste Sennheiser har å by på. Vi har tidli-
gere sett deres ganske brilliante løsninger for 
god lyd via mobile enheter, og de har også nå  
kommet med en trådløs mygg som kan kobles 
til smarttelefon og nettbrett. Memory Mic tar 
opp lyd i kringkastingskvalitet, som kobler 
seg til din enhet via bluetooth. Det litt ekstra 
geniale er at den også tar opp lyden internt, 
og synkroniserer med din enhet, skulle den 

Avid var på plass i Nederland med 
ambisjoner om å tilpasse seg et 
marked som forventer at man 
samarbeider på tvers av platt-

former og systemer. Likevel er det kanskje  
deres browserbasertet Avid OnDemand Saas-
løsning som gjør hverdagen enklest for vante 
Avid-brukere. Dette gir rollebasert tilgang til 
en rekke forskjellige brukere til et prosjekt, 
og inkluderer en hel del andre funksjoner 
samtidig. Alt gjennom internett-tilgang fra 
brukerens plattform. Man kan fullføre jobben 
på bussen, på vei hjem, eller hvor man måtte 
foretrekke. Det er i og for seg ikke veldig unikt, 
men det viktig at en pionérbedrift, som Avid 
ønsker å være, leverer også på dette områ-
det, skal brukerne fortsett å benytte de også i 
kommende generasjoner. Med integrasjon av 
flere funksjoner, som AI, fonetisk søk, stem-
megjenkjenning og mer, er det et verktøy som 
knytter store produksjonsenheter sammen, 
over større avstander.

Paven velger Sony
På besøk hos Sonys stand fikk vi fortsatt inn-
trykk av at mye handlet om å fortsatt bygge 
opp CineAlta Venice-kamera. Det var også 
gjort noen fremskritt knyttet til det. Blant 
annet var det kommet en miniversjon av sen-
soren, for plassering i steder utilgjengelig for 
kameramann (som inne fra et kjøleskap og  
liknende trange og små steder). I realiteten en 
liten boks med et objektiv, som gjør opptak i 
samme kvalitet.

Vi synes kanskje det var mer spennende at de 
kunne avsløre at Vatikanet har inngått avtale 
med Sony om digitalisering av deres arkiv. 
Vi vil ikke gå så langt som å si at Gud velger 
Sony, men vi skal likevel skryte på vegne av 
Sony med å kapre en slik kunde. Det er deres  
Optical Disc Archive som er løsningen Vati-
kanet går for, og sikrer at et rikholdig arkiv  
bevares for fremtiden. På Sonys stand treffer vi 

8K opptak blir 4K distribusjon, med Panasonics løsning.

Sennheiser har trådløs mygg som kan kobles til mobile 
enheter.

Peter Kroop hevder Panasonic ligger i forkant når det-
kommer til å anvende ny teknologi.

Den nye mottakeren til Sennheiser, for Digital 6000-sys-
temet er mindre, og mer praktisk for utøvere.
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sine paneler, selv om det blir avslørt at de fort-
satt selger og vedlikeholder paneler med rør, 
og kommer til å gjøre det i mange år fremo-
ver. Likevel er det ikke tvil om at LED er veien 
forover, også for de. Også Rosco har en egen 
app for lysfolket. Som andre apper kan den 
lagre settinger og huske komposisjonene til 
forskjellige scener. Lysene kan også styres fra 
appen, og den har også en ganske fiffig funk-
sjon for etterlikning av fargetoner via kamera. 
Praktisk om man for eksempel skal gjenskape 
fargen i logoen til en bedrift eller liknende.

Canon byr på klarere skjermer og bedre 
kameraer
På Canons store stand er det flere nyheter de 
gjerne vil vise frem. Det først som fanger vårt 
blikk er deres nyeste monitor DP-V3010, som 
allerede har høstet utmerkelser internasjonalt. 
Dette er 30 tommer med 4K, til bruk ved opp-
tak og har en fargegjengivelse som er drevet 
av Canons egne prosessor, og skal visst nok 
være svært nøyaktig, med bred fargeskalastøt-
te. Den har også veldig høy oppløsning, 4096 
x 2560 og viser 4K-bilder i opptil 60P. En av 
de tingene det likevel snakkes mest om er de-
res nye Camcorder med fast optikk. Modell 
XF-705 skal være Canons multifunksjons- 
kamera for store og mellomstore mediehus 
 

 

og kringkastere der utstyret skal benyttes av 
en større gruppe mennesker med varierende 
kunnskapsnivå. Styrken til dette kameraet er 
at det er intuitivt, enkelt og ikke for omfatten-
de i størrelse, slik at det er enkelt for nyhets-
produsenter å sette inn i produksjonen. Det 
har vært interesse fra de store kringkasterne, 
i tillegg fra mindre innholdsprodusenter som 
har behov for et kamera som gir optimal bil-
dekvalitet. Prismessig er det kanskje noe høyt 
for et kamera med fast optikk, men det veies 
opp av flerfunksjonaliteten, skal vi tro Canon 

underveis, kan det selvsagt løses fra appen 
også, med mindre lysmannen må ut å gjøre 
fysiske endringer på plassering selvsagt. Du 
kan koble opp via Ethernet, LAN eller Arris 
eget Sky Link-system, som er et lukket, tråd-
løst system via WiFi.

Atendi med mye nytt
Det er Tommy og Bjørn hos Atendi som intro-
duserer oss til Arris Stellar, og de har en rekke 
andre nye produkter som de vil vise oss. De har 
blant annet tatt inn batterier fra britiske PAG, 
som har et svært fleksibelt og brukervennlig 
batterisystem, som kan stables for lading og 
bruk. I tillegg er det en hel del utskiftbare deler 
på batteriene for ethvert behov. Dette er bat-
terier som kan drive alt av utstyr, og hvert av 
batteriene er innenfor grensen for hva du kan 
ta med på fly, noe som gjør at man kan reise 
med solid strømforsyning. På Kinoflos stand 
får vi høre at de nå har gått helt over til LED i 

470 - 1260 MHz og kan brukes enten for 
smalt-eller bredbånd med et valgbart 100/200 
KHz filter. Den drives av et oppladbart litium-
batteri eller 2 AA / Mignon.

Videre på standen til Sound Devices blir vi 
først og fremst introdusert til flere utgaver 
av MixPre serien. Enkle lydopptakere, med 
forskjellige kanalmengder som tar opp fan-
tastisk lyd. Dette er utstyr som gjør det mulig 
å produsere lyd av høyeste kvalitet til en fullt 
overkommerlig pris. En liten artig detalj er at 
denne serien kommer med optimalisering for 
Sennheisers Ambeo utstyr, som vi nevnte litt 
over.

Stellar lar deg styre lys på settet på 
mobilen
Hos Arri finner vi at de har stort fokus på deres 
nyeste app-løsning for å kontrollere alt av lys 
på filmsett og i studio. Stellar er like enkelt som 
det er genialt, og gjør at du kan kontrollere 
og programmere hvert lys hver for seg, sam-
tidig som du kan gruppere flere lys i scener 
og planlegge en hel dag med opptak, før alle 
andre kommer. Når det skal gjøres justeringer  

Stellar gjør det enklere å planlegg og strukturere lys for 
film og teater.

Wisycom leverer et trådløst system som ikke står tilbake 
for konkurrentenes.

Sound Devices gjør det enklere å produsere lyd for kring-
kasting med et stramt budsjett med MixPre-serien.

Tommy Thoresen og Bjørn Lund hos Atendi er imponert 
over hvor mye nytt det er i lysverdenen på IBC.

EOS R er Canons speilløse systemkamera. 
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våre dialekter. Newsbridge er foreløpig ikke 
tilgjengelig på norsk, men svenskene har fått 
ta del i dette allerede, så det er nok ikke snakk 
om for lang tid før også vi i Norge kan ha glede 
av det.

En annen klar fordel er at man kan redigere 
mens innholdet lastes opp, slik at man poten-
sielt kan begrense tiden det tar fra opptak til 
publisering med ⅔, om man er riktig effektiv. 
Det er totalen av løsninger, som man også 
ser hos veldig mange andre på IBC, som gjør 
Newsbridges software interessant, i kombi-
nasjon med hvor enkelt og intuitivt det er. I 
Norge er det Videoutstyr som er forhandler 
av denne programvaren, og det er også en en-
tusiastisk Jens-Petter Pettersen, daglig leder, 
som tipset oss om denne nyvinningen. Det blir 
spennende å se den i bruk.

Axon lanserer Neuron
Neuron skal være utrolig rask, og bidra til å 
forenkle overgangen til IP for de som er i den 
prosessen, samtidig som det er et veldig godt 
verktøy for de som allerede kjører full IP-løs-
ning. Denne en-racksløsningen kan håndtere 
64x 1080p signaler, 16x UHD kanaler og har 
200Gb/s båndbredde. - Overgangen til IP 
forårsaker mange søvnløse netter for folk i 
bransjen, og spesielt utfordringen med å in-
tegrere og kontrollere stadig mer komplekse 
teknologi-lag, samtidig som det gir garantert 
båndbreddeytelse for nye formater som UHD, 
sier Axons CTO Peter Schut. - For å løse disse 
problemene, er det nødvendig med en NAP: 
en nettverkstilkoblet prosessor! Og med vår 
nye Neuron NAP, setter Axon standarden.

Blackmagic går til kjernen
Deres svært organiserte stand i hall nr. 7 har 
et helt eget hjørne der årets nyheter er stilt ut 
separat, kun for pressen, så det er enkelt å få 
god oversikt. Når vi får de i tale er det likevel 
deres nye RAW codec de er mest interessert 
i å snakke om, så da kan de godt få lov til det.  

S35 og GEMINI 5K S35, og med hjerne kan 
alle disse sensorene håndtere high-end frame 
rate og håndtere en enorm datamengde.

Newsbridge overrasker med godt 
verktøy for journalister
Det var som nevnt ikke overveldende mange 
revolusjonerende nyheter på IBC. Franske 
Newsbridge er kanskje nærmest å leve opp til 
forventningen om dette. Deres programvare 
for levende bilder, uavhengig av opptaksme-
dium har en praktisk nytteverdi som forbløffer 
og imponerer. Enten du har en iPhone eller en 
sender fra AviWest, eller liknende, blir det som 
sendes direkte via programvaren umiddelbart 
transkribert. I tillegg har systemet en ganske 
avansert ansiktsgjenkjenningsfunksjon. Den 
registrerer kjente ansikt, rangerer de i prio-
ritert rekkefølge, etter hvor mye de opptrer i 
hvert klipp. I tillegg lenkes hver person som  

er registrert på listen til informasjon om perso-
nen på nett, som wikipedia-artikler og annet. 
Det i seg selv gjør researchen enklere.

Mer imponerende er likevel hva man kan 
gjøre med den transkriberte teksten, som er 
klar nærmest live. Så snart man skal redigere 
kan man gjøre søk på person og tekstlinje. Pro-
grammet vil umiddelbart finne frem i klippene 
akkurat det man leter etter. Når det er gjort kan 
man markere i teksten det man vil bruke, og 
med det samme setter programmet opp inn- 
og utpunkter på tidslinjen, og klippet som skal 
publiseres er klart til å legges inn i annet redi-
geringsprogram.

Denne siste funksjonen gjelder også for søk i 
arkiv, og man kan behandle alle sine tidligere 
opptak, slik at man mye raskere kan gjøre de 
søkbare for fremtiden.

Den store utfordringen er språkgjenkjenning, 
og norsk språk er jo i en særstilling med alle 

selv. For en tid tilbake spurte vi også Canons 
folk i Norge hvordan Canon ville svare på  

Nikons speilløse systemkamera, men da var 
det lukkede munner. På IBC var de derimot 
mer snakkesalig, og viste stolt frem EOS R, 
en nyhet som riktignok ikke var forbeholdt 
Amsterdam, men ble sluppet noe før messen 
åpnet. Det er en fullformatsensor, med 30,3 
megapixler, imponerende ISO og ny fatning 
for objektivene, som gir tar bildekvalitet et 
skritt videre. Det er en naturlig utvikling, og 
et første skritt til å ta farvel med speil for all-
tid. Det er litt uvant å se en skjerm i søkeren, 
for de som har fotografert med speil hele livet, 
men det kommer man for over. En enkel lys-
sensor ved søkeren gjør at LCD skjermen på 
bakstykke skrus av automatisk, og skjermen 
i søkeren går på, når kamera settes til øye.  
Muligens den minst imponerende detaljen 
med kamera, men en praktisk detalj som selv-
sagt også er energibesparende. Til siste får vi 
se hvor mye lettere den tyngre optikken til 
Canon kan bli. EF 400mm f/2.8L IS III USM 
and EF 600mm f/4L IS III USM er begge 
nyheter på IBC, og vekten av disse, sammen-
liknet med de tidligere modellene er redusert 
med opp til 25 %, uten at det går på bekostning 
av bilde-kvaliteten.

Camera Nordic satser på at Arri skal gå 
unna i Norge
Svenske Camera Nordic er på vei til å etablere 
seg med eget norgeskontor, men i Amsterdam 
er de først og fremst for å få oversikt over ny-
hetene til deres leverandører. VI treffer de på 
Arris stand, der de fokuserer på deres storka-
merasystemer med Alexa LF kamera og Arri 
Signature Prime objektiver. Ellers er jo også 
RED en av merkene Camera Nordic fører, og 
de lanserte på IBC DSMC2, som beskrives som  
tre sensorer med samme hjerne. Det er bilde-
sensorene MONSTRO 8K VV, HELIUM 8K 

Steve, som skal være Camera Nordics mann i Norge, 
promoterer Arri på IBC.

Axons Neuron gjør overgangen til IP enklere.

Newsbridge står for noe av det mer geneiale på IBC.
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På messens første dag annonserte de betavers-
jonen av den nye Blackmagic RAW, og den skal 
kombinere kvaliteten og fordelene med RAW-
formatet, med brukervennlighet, hastig-het og 
filstørrelsen til tradisjonelle video-formater. 
Blackmagic RAW er mer intelligent, og lover 
imponerende mye bedre bildekvalitet, ekst-
rem ytelse, støtte over flere plattformer og gra-
tis SDK for utviklere. - Det er mer enn bare 
et vanlig RAW-format. Med intelligent mener 
vi at det faktisk forstår kameraet og sensoren. 
Dataen knyttet til bildene, blir sammen med 
sensorens unike karakteristikk kodet og lagret 
i filformatet, noe som gir mye bedre bilder, selv 
ved høy komprimering. I tillegg har man full 
kontroll over ISO, hivtbalanse, eksponering, 
kontraster, fargegjengivning og mer.

Det er med IBC som med alle store leketøys-
butikker; Man får ikke sett på alle lekene. Vi 
har gjort et utvalg basert på hva vi selv synes 
er spennende, og hvor flinke folk har vært til 
å huke tak i oss i forkant, og mens vi var i Am-
sterdam. Vi skulle gjerne fått med oss mye mer, 
og noen inntrykk har vi også spart til senere.

Qvest Media, en verdensledende systemarkitekt og IKT-integrator, og  

Carrosserie Akkermans, en karosseristekniker for mediekjøretøy, inngår  

et eksklusivt partnerskap for Midtøsten og Nord-Afrika (MENA). De to  

selskapene samler sine respektive ferdigheter for å lage produksjon og  

kringkasting.

Selskapene vil fokusere på økt teknisk og strukturell standardisering 
og et modulært kjøretøykonsept. Det erklærte målet er også å utnytte 
nye produksjonsmuligheter. Teknisk sett vil en fullstendig IP-kapasitet 
av kjøretøyene spille en sentral rolle for å kunne forflytte produksjon-
soppgaver til stasjonære produksjons- og kringkasting sentre via fjern-
tilkobling. Nettverk med skytjenester og ressurser vil også forenkle 
feltproduksjon og lindre de lokale OB-teamene. Den samlede pakken 
gjør at kundene kan bruke kjøretøyene på en mer allsidig, fleksibel og 
ikke minst kostnadseffektiv måte.

Tidligere har Qvest Media og Carrosserie Akkermans i fellesskap ut-
viklet mediekjøretøy til applikasjoner som fjernsyn, arrangementer, 

QVEST MEDIA OG CARROSSERIE AKKERMANS 

sportssendinger eller liverapporter. På grunnlag av denne felles erfa-
ringen vil samarbeidet bli utvidet til MENA-regionen.

-Basert på digitalisering og nye produksjonsstandarder som IP, 4K og 
HDR ser vi et økende behov for nye, fleksible og kostnadseffektive 
mobile produksjonsløsninger, sier Ahmad Al Kayal, salgssjef hos Qvest 
Media i Dubai. -Akkermans ’kompetanse i oppbyggingen av høykvali-
tets og sofistikerte karosseriløsninger hjelper oss med å implementere 
våre medieteknikkkonsepter og arbeidsflytdesign på best mulig måte, 
og å ordne kundefokuserte og kostnadsoptimale nøkkelløsninger.

Det siste fellesprosjektet mellom de to selskapene er byggingen av 
to 4K / UHD produksjonsbiler til det internasjonale nyhetsbyrået 
Ruptly. Til tross for sine kompakte dimensjoner tilbyr OB toppmo-
derne utstyr for allsidig produksjon. De to kjøretøyene ble vist utstilt 
på årets IBC i Amsterdam på Ruptlys stand. 

Blackmagic tar nye løsninger fra den andre siden av jorden til oss.

IBC-FAKTA 2018
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IT-SIKKERHET FOR MEDIESELSKAPER

Qvest Media utvider tjenestenes omfang av QM Security med sky-løsning. 

Med den økende profileringen av IP-teknologi er cybersikkerhet stadig et 

kritisk problem for mediebedrifter. 

For å gi kundene en omfattende rådgivning på dette området og tilby 
skreddersydde sikkerhetsløsninger, styrker Qvest Media sitt samar-
beid med SecurView, en internasjonalt godt posisjonert leverandør av 
IT-sikkerhetsløsninger og -tjenester. I tillegg integrerer QM Security 
sikkerhetsløsninger fra porteføljen av nettverksspesialisten Cisco, som 
også er aksjonær i SecurView.

Utviklet i fellesskap
IT-sikkerhetstjenestene som er utviklet i fellesskap av Qvest Media 
og SecurView dekker alle områder som mediebedrifter trenger for å 
beskytte mot interne og eksterne angrep på deres IT-infrastruktur: fra 

bedriftsnettverket til hele mediaforsyningskjeden til vern av immate-
rielle rettigheter etter publisering av innhold . ”Digitale teknologier i 
media og underholdningsindustrien dekker ikke bare spesifikk kring-
kastingsteknologi, men de inneholder allerede mange av de vanlige 
IT-komponentene sier Thomas Müller, direktør for Qvest Media. -Vi 
ser også et skifte fra lokalt installert maskinvare til skytjenester og en 
sterk økning i bruken av Internett for forskning, media produksjon og 
distribusjon,legger han til.

For å beskytte applikasjoner, medieinnhold og annen data i skyen, 
kombinerer Qvest Media sin medieteknologi-kunnskap med Secur-
Views rammeverk for sky-sikkerhet. I tillegg bruker QM Security Se-
curityHQ, oneApp og IDA, ISE Deployment Assistant (Cisco Identity 
Service Engine). På grunnlag av IT-sikkerhetsstandardene EBU R 143 
og ISO 27001 tilbyr QM Security sikkerhetskonsepter og løsninger 
som sikrer applikasjoner fra tredjeparter, som skyleverandører, for 
eksempel beskyttelse av arbeidsflyt og infrastruktur, blokkere virus, 
trojanere, ransomware og annen skadelig programvare , og gi sikkerhet 
og beskyttelse for kommersielle prosesser. 

camera nordic 

www.cameranordic.com 
camera_nordic cameranordic 
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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 VIDEOUTSTYR
Videoutstyr Norge AS hjelper sine kunder med 
utstyr for å fortelle historier og kommunisere i 
alle medier. Deres kunnskapsrike medarbeidere 
kan gi råd om hvilke produkter som dekker alle 
behov fra opptak og postproduksjon til distri-
busjon og presentasjon. De har erfaring med 
hele arbeidsflyten om du jobber med streaming, 
TV- og filmproduksjon, overvåking eller sosiale 
medier. Produktsortimentet deres 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.

Ellers finner du de på: www.videoutstyr.no
Eller på facebook: 
www.facebook.com/videoutstyr
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Foto.no er et kjent navn for alle stillfotografer, 
men de satser sterkt mot markedet for levende 
bilder også. De leverer løsninger til de største 
mediehusene i Norge, –som TV2, Aftenposten, 
Dagbladet, DN, Aller Media samt utleieselskaper 
som Storyline og HDR. Foto.no representerer 
selskaper som Canon, Sony, Blackmagicdesign, 
Sound Devices, Panasonic og Decimator Design. 

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

FOTO.NO

ENGSTRÖMS NORGE AS
Svenske Engströms har etablert seg i Norge med egen norsk 
avdeling. Engströms selger kameraer, lagring & tilbehør av 
høyeste kvalitet til riktig pris.  Deres kunder er alt fra store 
tv- og filmselskaper til vanlige privatpersoner.  Droner, Sony 
sitt kamera VENICE, LED-lys og lagringsløsninger er noen av 
de produktene de kan tilby.

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

FOCUS NORDIC
Focus Nordic er Europas største distributør 
av fotoutstyr, og finnes i hele Skandinavia, 
Baltikum og Polen. Selskapet er ledende i 
Norge innen optikk til film og foto med merke-
varer som Tamron, Zeiss, Samyang, Kipon osv.  
Focus Nordic leverer også lys og lyd til studio.
Nytt av året er 5.8GHz Wireless Mikrofoner fra 
Saramonic ved navnet VmicLink5.

Ellers finner du de her: www.focusnordic.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/FocusNordic
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UTSTILLERE

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 instal-
lasjoner eller totaloppdatering av det tekniske 
utstyret i lokalene. 

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

FUTURE SALES SENNHEISER
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.

Ellers finner du de på: www.sennheiser.com
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/
SennheiserNordicNorway/
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Wisycom MPR 52- ENG
• Veldig kompakt mottaker
• To kanaler diversity mottaker
• DSP Analog og Digital Audio output (AES3)
• Opp til 790MHz båndbredde (470-1260MHz)
• Neste gen multiband front-end filtrering
• Høy kontrast OLED skjerm
• Automatisk skanning og sender programmering via infrarød
• Kontroll via USB og Wisycom Manager 2.0
• Fungerer med Lithium eller 2 AA-batterier

Nordic Pro Audio AS  •  Sandakerveien 24C, Bygg C3, 0473 Oslo  •  950 79 800  •  jesper@nordicproaudio.com  •  nordicproaudio.com

Mer info ring 950 79 800 eller skriv til jesper@nordicproaudio.com

ATENDI
Atendi leverer lyd, lyd og studio-/sceneteknikk til hele landet. Atendi er eksklusiv importør av ledende 
merker innen områdene lys-, lyd- og sceneutstyr, samt distributør av audiovisuelt utstyr. Med deres 
kvalitetsprodukter, kombinert med god fagkunnskap og fokus på service/support, løser deres dyktige 
medarbeidere et bredt spekter av oppdrag. Atendi ble i 2018 valgt som distributør av High End 
Systems for Danmark, Norge og Sverige. High End Systems er bl a kjent for Hog lysbord og deres serie 
av movinglights av ypperste kvalitet.

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

Deluxefilm er en spesialist innen leveranse av 
lys og lysutstyr til den profesjonelle bransjen. 
Grunnlegger av Deluxefilm Thomas Diseth har 
lang erfaring som lysmester og filmfotograf.  
Deluxefilm kan oppdatere deg på DMX-styring 
for LED-lys, i tillegg har de mye av det du 
trenger for å sette lys på scene, film eller 
TV-bilde.

Ellers finner du de på: www.deluxefilm.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/Deluxefilm.no

DELUXE FILM

NORDIC PRO AUDIO
Nordic Pro Audio AS ble etablert av morsel-
skapet i Danmark, med egen norgesavdeling 
sommeren 2018. I Danmark er Nordic Pro 
Audio en av større leverandørene av løsninger 
for profesjonell lyd. I Norge har Country 
Manager Jesper Kolvig lang erfaring fra den 
profesjonelle lydbransjen. Viktige produkter 
som de representerer i Norge er Sound 
Devices og Wisycom.

Ellers finner du de her: 
www.nordicproaudio.com
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/nordicproaudio

Bose er en av verdens ledende produsenter av 
lydprodukter for både private og amatører. De 
leverer hodetelefoner og høyttalere av verdens 
klasse.  Bose professional leverer løsninger 
for lydkontroll og design gjennom effektive 
software løsninger for profesjonell lyd.

Ellers finner du de her: www.bose.no
Eller på Facebook: 
www.facebook.com/BoseNorge/

BOSE
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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.

LYDROMMET
LydRommet AS ble stiftet i 1978, og er i dag en av landets største leverandører av profesjonelle lyd-
løsninger. De kan bistå i alle faser av et prosjekt, fra konsultasjon og prosjektering, til salg, installasjon 
og vedlikehold. Alle deres ansatte innen prosjekt og salg har lang erfaring som utøvende lydteknikere. 
Lydrommet leverer løsninger der de kan spille på leverandører fra anerkjente fabrikanter som AKG, 
BSS, Crown, JBL, Soundcraft, Studer, Focusrite og Phonak. 

Ellers finner du de her: www.lydrommet.no
Eller på Facebook: www.facebook.com/LydRommet.no
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Tekst & foto: John Sempill

Spennende lyd
Hvordan skape atmosfære med lyd? Det er enkelt, tenker du muligens. Og ja, det er det kanskje, men hos Dot 

Audio handler "riktig" atmosfære om mer enn bare det man hører. Da iDE-høyttalerne ble utviklet var målet å lage 

noe nytt, der lydbildet ikke var det eneste viktige. Høyttalerne skulle skille seg ut fra det som allerede fantes på 

markedet. De skulle frembringe assosiasjoner til slagverk og instrument rent utseendemessing - å lage enda en 

svart boks var det siste de ville. Nå er det installert på den nye, populære nattklubben Tak på hotellet At Six 

i Stockholm.

LYDINSTALLASJON, DOT AUDIOREPORTASJE

www.monitormagasin.no28  4 – 2018
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Nattklubben Tak, på takterrassen til hotellet 
At Sicer et av de heteste utested. Og blant barer 

og en helt egen  radiostasjon kan man oppleve en 
spennende lyd-installasjon fra  Dot Audio. Vi møtte 

bedriftens  distribusjonagent, Martin Kling, for en 
innføring i historie og lydutstyr. 

4 – 2018  29www.monitormagasin.no
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Martin hadde jobbet som underholdningssjef 
i Berns i åtte år og hadde egentlig ingen planer 
om å åpne nattklubb igjen.
– Men så fikk jeg muligheten. Mitt eneste krav 
var at jeg måtte få kjøpe inn den lyden som jeg 
mener kreves for å drive et bra utested. Så da 
begynte jeg å lete. Jeg ville helst ha svensk lyd.
Til slutt ble Martin introdusert for Janne og 
resten av gjengen på Dot Audio. Så bar det i vei 

opp til Norrtälje, utenfor Stockholm, hvor de 
hadde bygget sitt første demosystem. 
– Etter bare fem minutter visste jeg at jeg 
hadde funnet det rette. Da kjøpte vi inn deres 
demosystem sammen med deres kunnskap 
- ifølge meg er de noen av Sveriges fremste 
[innen lyd]. 

Hvem er hjernene bak Dot Audio?
– De er fire stykker. Frasse, som er lyd- 
ingeniør, utdannet ved MIT [Massachusetts  
Institute of Technology]. Han er vel 72 år nå, og  
sitter og jobber mye med filter og hvordan 
konstruksjonen på høyttalerne skal være. 
Bosse har vært involvert i Stockholms ute-
liv og bygget høyttalere i... jeg vet ikke hvor 
mange år, siden 80-tallet.... Han er selskapets 
snekker, som bygger kabinettene og utbedrer 
alle prototypene. Rompa har kjempelang er-
faring som tekniker. Han reiser rundt med 
[blant annet] Europe. Han har jobbet med de 
største bandene. Janne har masse ulik erfaring 
bak seg. Han har blant annet distribusjonen på 
BMS bak seg, de høyttalerelementene som vi 
bruker nå.

Alle involverte i Dot Audio har egne sidepro-
sjekt i tillegg til bedriften og i skrivende stund 
foregår oppstarten på deres felles aksjeselskap. 
Rykende ferskt med andre ord. Martin Kling 
driver selskapet Ögon och Öron AB ved siden 

Dot Audio som selskap har ikke 
vært på markedet særlig lenge. 
Derimot har de som står bak 
vært i spillet en god stund. For å 

lære mer møtte vi  Martin Kling, som er distri-
busjonagent hos Dot Audio. Han forteller om 
hvordan installasjonen av lydsystemet på Tak, 
en nattklubb med parkfølelse på toppen av ta-
ket på hotellet At Six midt i Stockholm gikk til. 
Vi får også et innblikk i selskapets historie og 
visjoner for fremtiden. 

Lette etter svensk lyd
Martin har god erfaring med lyd og har dre-
vet en mengde nattklubber gjennom årene. Da 
han bokstavelig talt fikk høre om Dot Audio 

(før det i det hele tatt het Dot Audio) var det 
ingen vei tilbake. Han likte det så godt at han 
ble en del av bedriften. I dag jobber Martin for 
fullt med å få varemerket ut på markedet. Slik 
begynte reisen med Dot Audio
– Jeg kom i kontakt med Janne, Bosse, Rompa 
og Frasse, som er grunnleggerne og de som 
bygger høyttalerne i 2016, begynner Martin. 
Jeg åpnet nattklubb i Stockholm.

Det er behagelig, varmt og bassfrekvensen har et kick.
Du kan "føle" lyden. MARTIN KLING

16 stykker iDE 8 gir bra trykk på Tak.

Martin Kling, distribusjonagent, Dot Audio.
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av der han jobber med design, lyd og markeds-
føring.

Når fant dere ut at dere skulle starte noe 
sammen?
– De har nok hatt det i tankene i ganske mange 
år, fortsetter Martin. Og siden, da vi møtte 
hverandre har vi suksessfullt jobbet fremo-
ver. De to siste årene har jeg og min kollega 
jobbet som distribusjonagenter og prøver å 
få varemerket inn på markedet [dels] med å 
støtte lokale engasjerte lydinteresserte med å 
ordne fester.

Installasjonen på Tak
Hvordan går man i gang med et prosjekt av 
denne typen? Innledningsvis hører man med 
kunden om hvilket behov de har og hva slags 
virksomhet de har. I dette tilfellet var beho-
vet en takterrasse med parkfølelse, forteller 
Martin.
– Litt som Slottsparken på et tak: masse for-
skjellige mennesker, og lyden skal høres over 
alt, men det skal også kunne gå an å gjøre flere 
ting samtidig. På den andre siden er det en  
annen sone så da kan man ha en annen musikk 
der og så videre.

I dette tilfellet jobber vi med et produkt som 
heter Soundweb, som er en programvare som 
splitter opp musikken i ulike soner .

– Det var en av tingene. Videre har de på At 
Sic (og hele denne gjengen) stor interesse for 
musikk og vil promotere bra musikk. For eks-
empel har de en ”listening lounge” på hotellet. 
Der har de gammel McIntosh-elektronikk og 
kjempefine håndbygde høyttalere.

Victor Sanchéz, Music Curator på At Six, som 
står bak bestillingen, sier at han hadde hørt om  
Dot Audio før. 
– Men jag ante ikke at de drev med installa-

sjonslyd. Da vi begynte å tenke på hva vi skulle 
ha her oppe [på Tak] hadde jeg vært på en 
fest tidligere hvor de hadde et helt nytt Dot  
Audio-system, og likte det kjempegodt. Da 
tok vi bare kontakt med dem og spurte hvor-
dan det fungerte med installasjonslyd - eller 
egentlig miljølyd. Og da hadde de akkurat 
kommet med disse [iDE 8]. Da fikk vi et til-
bud, sjekket litt og hørte litt på lyden og så var 
det bare å kjøre på.

Så det fantes egentlig ingen andre alternativ?
– Jo, det var det, fortsetter Victor. Jeg sjekket 
masse greier, og vi fikk tilbud fra mange andre.
Jeg falt for disse. Det var både lydkvaliteten 

og designet. Disse høyttalerne ser ut som noe 
helt annet. Og prisen sammenlignet med hva 
du får for pengene er helt innafor. Du får ikke 
bedre lyd [for pengene] enn dette. 

I tillegg til dette har virksomheten også en  
lokal radiostasjon, Klara Radio, der det spil-
les ulike typer artister og dj-er. Installasjons-
systemet kompletterte  derfor  med en PA for 
liveopptredener. 

Victor Sanchéz, Music Curator på At Six.

En subwoofer tilhørende PA som kan rulles ut i liveopptredener.

Jeg falt for disse. Det var både lydkvaliteten og designet.  
Disse høyttalerne ser ut som noe helt annet. VICTOR SANCHÉZ
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– Det var derfor vi tok inn disse PA-ene som 
de kan trille frem ved behov, fortsetter Martin. 
De er på hjul og kan i prinsippet være hvor som 
helst. Nå har vi satt opp 16 stykker [iDE 8] i 
prinsipp i hvert hjørne og langs stolpene slik 
at de dekker de overflatene som er synlige. Så 
her var det 16 iDE 8  og tre tolvtommersbasser, 
to subwoofere under trappen her  [og en ved 
den andre baren på andre siden]. Teen Mungo 
heter de.
– Greien med sonene er at folk kan sette seg og 
komme seg unna avhengig på hva slags behov 
de har, legger Victor til. Noen ganger er det 
reserverte deler og de vil kanskje ikke ha noen 
lyd i det hele tatt. 

Hva er det største feilgrepet en klubb/
virksomhet gjør når de leter etter bra lyd?
– Når det kommer til lyd må man ikke være 
gjerrige når det kommer til detaljene, sier 
Martin. Ofte når folk åpner restauranter og  
lignende er lyden noe man sparer penger på. 
Og da blir det ikke så bra som det kunne vært. 
Det lyder dårlig hvis man ikke har litt ”head-
room” i sluttfasen, og da blir det anstrengt.

Lages fra scratch
Høyttalerne har et unikt utseende, men hva 
er tanken bak designet? Martin forteller at det 
handlet om at de skulle bygge en monitor til 

en nattklubb, nærmere bestemt dj-monitorer 
som skulle være runde. 
– Vi snakket om conga eller en slags sylinder-
form. Det er en ting vi alltid sier hos Dot Au-
dio: Vi lager ikke vanlige firkantede kabinetter 
- for det finnes det tusenvis av.  Og lyd er litt 
som mat for meg: om en tallerken med mat 
ser god ut så smaker det som regel godt. Vi 
er fornøyde med hvordan utseende ble [iDE 
8]. Den låter veldig bra og er dessuten veldig 
hendig - den veier bare åtte kilo. Vi har en som 
heter iDE 15 også, den ser identisk ut, men er 
dobbelt så stor.

På Dot Audio lager man det meste fra scratch, 
forteller Martin.
– Ja, kabinettene og hvordan kabinettene er 
utformet. Elementet lager vi ikke selv. Men vi 
lager filter for å styre alt. I dette tilfellet lagde 
vi kabinetter på bestilling - vi hadde noen 
uker der det var full rulle på verkstedet. Alt 
ble skrudd sammen og alle filter ble laget. 
– Den runde skiven er i MDF, men ellers er det 
tre. Vi bruker aldri plast. Prototypene lager vi 
alltid selv. Ellers har vi en fabrikk som skjærer 
til og leverer. De er lakkerte med Bullit Liner, 
som er en veldig sterk farge og brukes blant 
annet av den amerikanske hæren.

Kan  høyttalerne deres bestilles i andre 
farger? 
– Ja absolutt. Vi har nå utviklet disse høyttalere 
med betong [finish], stål og så videre. Så vi  
tror vi kan gjøre interessante ting.

Har dere noen begrensninger, eller kan 
dere levere lyd hvor som helst?
– Ja, det kan vi. Akkurat nå gjør vi alt fra  
mindre restaurantinstallasjoner eller hotell-
installasjoner opptil til tusenvis på festival. 
Der har vi virkelig utviklet vårt sortiment. 
Men det som er mest fantastiske med Dot 
Audio, er at med alle høyttalere,  8-tommene 
(som er de minste vi har) til de største, har vi 
klart å lage en egen lyd. 

Hvordan låter deres lyd?
– Det er vanskelig å beskrive lyd med ord, men 
det er behagelig, varmt og bassfrekvensen har 
et kick. Du kan ”føle” lyden.

Hva er drømmeprosjektet akkurat nå?
– Det hadde vært gøy å få lage en fast instal-
lasjon i en skikkelig bra nattklubb. Eller i alle 
fall den type virksomhet. Det er ikke så mye 
klubbvirksomhet i Sverige som skiller seg ut. 
Jeg har jobbet mye i Amsterdam og der fin-
nes det mange nattklubber som kunne vært 
interessante. Jeg bearbeider dem en hel del og 
har vært der på demospillinge, men det har 
ikke blitt noe av enda. Det og og fortsette å 
bygge merkevaren vår - også utenfor Sverige, 
i Amsterdam og kanskje Berlin.

Hva tenker dere om utforming og mate-
rialer?
– Det er noe vi jobber med hele tiden og 
prøver å få så høy kvalitet som mulig. Men 
det er også en balansegang- det må fortsatt 
være brukervennlig. Jeg mener, hvis du ser i 
hifi-magasiner så finnes det jo monitorer og 
høyttalere som koster 100 000 kroner. Det er 
ikke overkommelig; Du kan ikke sette opp 20 
høyttalere for 100 000 kr stk, ingen har råd til 
det. Det er viktig å finne en balanse.

Hva tenker dere fremover?
– Målet er at Dot Audio skal komme ordentlig 
ut på markedet. At vi skal skyte fart og utvikle 
selskapet og utvikle høyttalerne. Det er vår 
visjon. 

n

Martin og Victor diskuterer finjusteringene
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Vanlige hodetelefoner har en membran per propp mens noen mer avanserte produkter har to til tre membraner 
for forskjellige frekvensområder. Og så har vi de som gjør ting litt annerledes. Kjør på, sa 64 Audio og satte 
inn atten membraner per propp!

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST HODETELEFONER

64 Audio U18 Tzar 

Dyrebare skatter i ørene

U18 Tzar 
Det er to varianter av den nyeste 18-modellen, 
og inngår i selskapets to serier: A och U.  A er 
de støpte modellene (eller snarere utskrevne 
ettersom de 3D-printes i Akryl) og U er uni-
verselle modeller med forskjellige propper 
som passer de fleste. 

Enheten er pent utformet i svart med de runde 
oransje øreproppene med sine flekkete front-
plater på framsiden. På baksiden finner man 
en sammenfattende tekst om produktet samt 
mer informasjon om to nye teknologier i deres 

TYPE In-ear-hodetelefoner

KONTAKTER 1 x 3,5 mm på kabelen, standard 

2-pin på øreproppene.

VEKT 8 gram /snegle

Produksjonsland USA

PRIS 30686 kr inklusive moms

Produsent Ambisonic, www.ambisonic.se

tilpasset individuelle musikere, og spesielt 
utformede modeller for individets øreganger 
som kan ha stor variasjon. Spesialavstøpning 
var såpass sentralt for produktene at det ikke 
var før 2014 at det ble lasert modeller som 
skulle ”passe alle”.

I dag ser man alle mulige forskjellige artister 
med 64 Audio i ørene; Jill Johnsson, Louise 
Hoffsten, Samuel Ljungbladh, Måns Zelmer- 
löv så vel som Toni Braxton, Beyoncé, Jay-Z, 
Seal og Kanye West.

Beatles turnerer i USA (og i Sverige 
uten å selge ut), Rolling Stones 
debuterer og Dylan slipper The 
Times, They are a Changing. Var 

1964 rockemusikkens høydepunkt? Det ser 
alle fall lydteknikeren Vitaliy Belonozhko ut 
til å mene, og da han begynte å interessere seg 
for å utvikle sine egne høykvalitetshodetele-
foner, ble dette inspirasjon til firmanavnet. 
1964 Ears, som senere ble endret til 64 Audio, 
ble grunnlagt i 2010.

Belonozhko likte å la musikerne jobbe med in-
ear-systemer istedet for scenemonitorer, men 
mente samtidig at produktene kunne utvikles.
Relativt tidlig begynte en å jobbe med enkelte 
merkevarer for å utvikle spesielle modeller   
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konstruksjon: Tia og Apex. Tia handler om 
hvordan membranen (driveren, som de selv 
kaller det) for de høyeste frekvensene er kon-
struert på et åpent prinsipp. Apex handler om 
å utjevne trykket i mellomøret for å redusere 
lyttetretthet. To forskjellige inkluderte modu-
ler tillater brukeren å dempe omverdenen 15 
eller 20 dB ved å bytte Apex-modul.

Konstruksjonen av U18 Tzar er laget av alu-
minium og føles solid i hånden, men kjennes 
knapt i ørene. Prinsippet er fireveis  med åtte 
drivere hver for lav og mellomfrekvens, mens 
høy, mellom og topp har fått hver sin driver. 
Den høyeste diskanten er det den nye Tia-
driveren som har ansvaret for. Tia står for  
Tubeless In-Ear Audio og er et system der ele-
mentet ikke trenger å spille gjennom rør som 
fører lyden gjennom øreproppene. Rør skaper 
ellers resonanser som kan virke ødeleggende. 
I tillegg inngår både den åpne, balanserte  
diskantdriveren og kabinettet til driverne i  
separate akustiske kamre i tia-konseptet.

En hard oppbevaringsboks er ment å huse  
hodetelefonene sammen med Apex-moduler, 
en kabelklemme og et rengjøringsverktøy.  
Inkludert er også seks forskjellige propper; 

Tre størrelser i minneskum og tre vanlige  
gummipropper. Disse ligger i en pappform 
som ikke virker spesielt vedvarende, men du 
bytter ikke propper så ofte når du først har 
funnet et par som passer. I oppbevarings- 
boksen finnes også et lite rom for å plassere to 

par propper, og det er boksen du vil gå rundt 
med - ikke kartongen. 

Kablene kan byttes ut, og for riktig tilkobling 
er det mange kabler å koble til. For enkelhets 
skyld kan du få en kabel med mikrofon for ca 
600 kroner, som deretter kan kobles til mobil- 
telefonen (hvis den har 3,5 mm kontakt).  
Under boksen ligger håndboken med instruk-
sjoner for å sette hodetelefonene - beklager 
monitorene - inn i ørene.

I ØRENE
Jeg prøver først de mellomstore proppene, 
skrur ned volumet på hodetelefonforsterke-
ren jeg først tester (Sound Devicesr USBPre 
2, drives på 5V USB og fungerer vanligvis  

veldig bra). Jeg er straks sikker på at jeg valg-
te den riktige størrelsen på proppene; de er 
komfortable i ørene. Ordentlig gode – selv 
etter en stund viser det seg - og komforten er 
selvsagt viktig hvis de skal fungere i arbeid.  
I nærheten av hodetelefonene er kabelen stiv 

og har et visst ”minne” for hvordan du tryk-
ker den fast som holder kabelen på plass. Noe 
som dog merkes umiddelbart er en ganske høy 
ulyd, selv når ingenting spilles av. Det viser 
seg at U18 Tzar impedans virkelig ikke liker  
USBPre 2-utgangstrinnet og avgir mye støy. 
Til tross for dette låter det lille jeg hører riktig 
bra ut. Det samme problemet er ikke funnet i 
en iPhone 7, men den kan ikke spille like høyt 
som USBPre (takk og pris). U18 Tzar er lette 
og USBPre 2 har solide muskler.

Jeg tar et raskt bytte til mitt standardvalg,  
Metric Halo ULN-8, som nylig ble oppgra-
dert med ny digital klokke og strømforsyning.  
Betydelig roligere, men hvis du vil lytte veldig 
høyt, er støyen der igjen.

Vokaler får samme balanse som de burde ha når de blir mikset i et høyttalersystem.

Månedens testobjekt, 64 Audios U18 Tzar, brukes i dag av alle typer artister; Jill Johnsson, Louise Hoffsten, Samuel Ljungbladh, Måns Zelmerlöv så vel som Toni Braxton, Beyoncé, Jay-Z, 
Seal og Kanye West.
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VARDE LYD 
Det første som merkes med U18 Tzar er en 
utrolig kraftig og ren lyd; Den er slagkraftig 
med dybde, trykk og vekt, samt fokus i basen. 
Diskanten er skinnende og klar uten å bli sti-
vere enn hva materialet leverer. Nå har øret et 
detaljminne på omtrent to sekunder og det tar 
lengre tid enn som så å bytte mellom U18 Tzar 
og et par Sennheiser HD650 i full størrelse,  

men karakteren til U18 Tzar minner om de 
åpne hodetelefonene i full størrelse. Lyd- 
bildet er klart definert, veldig glatt og høy 
oppløsning.

Begynner man å lytte til Daft Punks Random 
Access Memorieser er bassdreven tung, men 
godt balansert mot hele; Den vakre tromme-
innspillingen har en fin lyd i seg og de mange 
små rytmeelementene kan plukkes ut akkurat 
slik du vil.

Eric Bibb, LCD Soundsystem, Nina Simone, 
Praha symfoniorkester eller Belceakvartetten 
– alt gjengitt med nøytralitet, klarhet, autoritet 
og balanse som vil gjøre mange høyttalere i 
samme prisklasse grønne av misunnelse.

I noen tilfeller av klassisk musikk, føler jeg at 
monitorene er litt vel generøse med bassen 
– det lyder vakkert og varmt, men i overkant 
av hva som er ”sjangermessig korrekt” som en 
musikkhøgskole fra 1995 ville sagt.

Selve lydsignaturen er også tilgjengelig for 
annen musikk, men er tydeligst for klassisk 
musikk, så vel som klassisk rock som Queen 
hvor bassen blir litt for varm og fremtredende. 
Stiller man 2, 3 dB ved 150 Hz føles det be-
dre. Vær oppmerksom på at det ikke dreier 
seg om for lite diskant - selv musikk som er 
ganske skarpt innspilt, blir gjengitt som den 
skal i diskanten, men blir litt for mye i det lave 
mellomregisteret. Det kan være verdt å holde 
i hodet når du mikser; det må nok må nok litt 
ekstra bass til for å bli riktig i andre systemer. 
Den laveste bassen er til stedet på en veldig 
markert måte (bortsett fra det fysiske trykket i 
kroppen fra store høyttalere, selvfølgelig); Jeg 
opplever bassen og det lave mellomregisteret 
som veldig klart artikulert her, noe som gjør 
det lett å oppfatte både elbass, basstromme 
og piano som individuelle lydkilder uten at 
de flyter sammen.

Mellomregisteret er ekstremt velbalansert til 
å være et par hodetelefoner, og enten det er 
en akustisk gitar, slagverk, mannlig eller kvin-
nelig sang, vokal perkusjon eller noe annet 
gjengis musikken veldig bra. 

Interessant nok forenes stemmer i disse hode-
telefonene bedre enn i noen andre hodetele-
foner jeg har hørt på: Vokalen får samme  
balanse som de hadde fått om de ble mikset i 
et høyttalersystem.

Nå skal jo diskanten ifølge markedsføringen 
være det som er det virkelig store med tia- 
systemet i U18 Tzar og, tja… Det er utvilsomt  
en veldig vakker, luftig, nærmest tredimensjo-
nal diskant. Veldig fin.

SAMMENDRAG
64 Audio har profilert seg med ekstremt vel-
bygde in-ear-monitorer, og det nyeste tilleg-
get til Universal Series leverer virkelig god 
byggekvalitet, teknologi og fremfor alt lyd-
kvalitet. Diskanten er åpen, luftig og vakker 
mens mellomregisteret er tydelig artikulert 
og velbalansert i den grad at den at stemmer 
balanserer på lik linje med en høyttaler. Bassen 
er kraftig og dyp og veldig god å høre på – men 
kanskje i det meste laget når mellomregisteret 
går over i bass.

Til slutt må prisen nevnes: 64 Audio U18 Tzar 
koster 30686 kr inklusive moms og det må jo 
sies å være passende for noe som er oppkalt  
etter en russisk keiser om som ligger helt i topp-
sjiktet når det kommer til in-ear-hodetelefoner. 
Den billigere modellen, U12, koster 20395 kr 
og i den avstøpte serien finnes hodetelefoner 
ned til ned till A2e for 5376 kroner. Jeg skal ikke 
uttale meg om hvorvidt  U18 Tzar er verdt å 
bruke i overkant av 30 000 kroner på, men det 
er virkelig et fenomenalt produkt som fortjener 
å bli hørt. 

Konklusjonen blir dermed todelt: Hvis du har 
30 000 til å bruke på fantastiske in-ear-moni-
torer må du høre på U18 Tzar, men risikoen er 
selvsagt at etter du har hørt på dem komme du 
til kjøpe in-ear-monitorer for 30 000 kroner. n

PLUSS

•  Fantastisk lydbilde

•  Vakker, luftig diskant

•  Kontinuerlig trykk i bassen

•  Ekstremt god stemmegjengivelse

MINUS

• Litt ekstra bass ved 150 Hz

•”Smaker det, så koster det”

Diskanten er skinnende ren og klar.

I den robuste esken får du plass til hodetelefoner, ekstra propper, sperrefilter og verktøy.
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Monitor Roadshow 
erobret Finland

Tidlig i september var det klar for en nye epoke for Monitor Roadshow.  Nå var tiden inne for den  første turné i Finland. Med på reisen til Jyväskylä, Tammerfors, 
Åbo og Helsingfors drar flere av de største produsentene og distributørene av profesjonelt utstyr og tjenester innen lyd, lys, bilde, media og AV-teknologi.

Etter snart tre fremgangsrike år med gjennomførste turneer i Sverige 
og Norge tar Monitor Roadshow turen over til naboene i øst. I løpet av 
fire dager vil turnémannskapet ferdes fra Jyväskylä, ned till hovedstaden 
Helsingfors. På veien vil de også ta turen innom utstillingsmesser i de 
sørlige byene Tammerfors og Åbo.

Hakk i hjel med turnebussen ruller tonnevis med utstyr av seneste sort 
utviklet av de største produsentene og distributørene. I kategoriene 
lyd, lys, bilde, media- og AV-teknikk kan besøkende kunne ta en kikk 
på alt fra de nyeste mikrofonene til blodferske kameraer og kulisser 
av høy kvalitet. Dessuten vil man her få ypperligere muligheter til å 
knytte kontakt med bedrifter i tillegg til industrikollegaer og fagfolk 
innen andre områder.

Med oss i denne utgaven er ingen mindre enn Adam Hall Group, 
Audico, Bright Group, Broadcast Solutions, Cablefree LED, Electro 
Waves, F Pro Esitystekniikka, Focus Nordic, German Light Products, 
Kauko, Noretron Broadcast, Panasonic Business, Sennheiser, ShowTex, 
Studiotec, Tele-Tukku, Westridge Audio og Yamaha. 

Dørene til Jyväskylä Fair, Leonardo Hall i Tammerfors Exhibition and 
Sports Centre, Turku Fair Center i Åbo og Messukeskus i Helsingfors 
åpner klokken 10:00 og stenger klokken 16:30. 

 For å følge resultatet av  reisen gjennom Finland er det bare å gå inn på 
Facebook og like siden. Her ser du både foto, video og intervjuer som 
har blitt publisert langs veien..

Tips om bransjenyheter? 
e-post: geir@monitormagasin.no

Specsavers gjør storsatsning  
på digitale skilt i Norge
Zeta Display-eide Pronto Tv har tegnet en avtale om en stor leveranse 
av digitale skilter til Specsavers. Optikk-selskapet gjør en storsatsing 
på det norske markedet og oppgraderer skiltingen i 78 butikker rundt 
om i landet. Avtalen som er på fem år, er beregnet av Pronto Tv til en 
verdi på omtrent 14 millioner norske kroner.

–Det å kunne vise innhold på noen sekunder for kundene via digital 
skilting er et viktig steg fremover for vår virksomhet. Å investere i denne 
teknikken gjør det mulig for våre forretningspartnere å kommunisere 
Specsavers beste tilbud og kvalitetsprodukter, kommenterer Henning 
Eriksen, som er administrerende direktør i Specsavers, Norge.
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Hoylu signerer avtale 
med Diversified
Hoylu har annonsert at det har inngått forhandler- og samarbeids- 
avtaler med Diversified, Integration and Media Technology  
Companies, basert i New Jersey, USA.

Hoylu Suite, som ifølge selskapet forenkler og effektiviserer det  
digitale samarbeidet på en "smidig og intuitiv måte", innebærer i 
følge pressemeldingen "en viktig utvidelse av Diversifieds produkt-
portefølje" og et sterk konkurransefortrinn i markedet.

– Diversified er en bransjeledende løsningsleverandør, og vi er  
veldig glade for å kunne samarbeide, sier Stein Revelsby, CEO i 
Hoylu. Gjennom denne avtalen ser vi frem til å jobbe tett sammen 
med Diversified ved å hjelpe deres kunder og partnere å implemen-
tere Hoylu Suite som en sentral del av deres elektroniske systemer.

Fra og med 2021 må systemgeneratorer innen AV og digital skilting 
måtte reise til sørlige breddegrader for å oppleve den populære mes-
sen. ISE, som tidligere fant sted i RAIs lokaler i Amsterdam, har nemlig 
vokst såpass mye (opptil ti prosent i besøkende og utstillere årlig) at 
de måtte finne større lokaler. Så, fra og med 2021 vil ISE bli arrangert i 
Barcelona på Gran Via, som er en del av varemessen Fira de Barcelona. 
Datoene er andre til femte februar.
– RAI og Amsterdam har vært et fantastisk sted, fantastiske partnere 
og har bidratt til utstillingens fremgang, sier Integrated Systems Events 
Managing Director Mike Blackman. Men med etterspørselen fra ut-
stillere og den kontinuerlige økningen i antall deltakere ble det klart 
at det begrensede gulvområdet ville bremse messens utvikling.

ISE flytter til Barcelona
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Bauer Media inngår partnerskap 
med Mad Men Media
Bauer Media  som driver flere kommersielle radiostasjoner i Norge, inn-
går partnerskap med det Skånebaserte radioselskapet Mad Men Media. 
Gjennom partnerskapet vil Bauer Media kunne utvide distribusjonen 
av Rockeklassikere i Sverige– Ved å bli partnere styrker vi vår posisjon  
i det svenske radiomarkedet ytterligere. Ved at vi har fått det sterk-
este nasjonale nettverket for Mix Megapol og utvidet distribusjonen 
for Rockklassiker sikrer vi vår rolle som markedsledere, sier Staffan  
Rosell, vd for Bauer Media i Sverige og Finland.

Gjennom dette får Mix Megapol og NRJ nasjonal senderett og vil 
kunne høres av 95 % av befolkningen i Sverige.

Anolis utnevner Peer Oestergaard 
til salgssjef
Anolis, en tsjekkisk aktør innen arkitektonisk belysning, har kunngjort 
at de ansetter en ny global salgssjef. Peer Oestergaard (andre fra høyre) 
heter han og kommer fra danske SGM Light A/S. Han har mange års 
erfaring på området, og har jobbet på en rekke komplekse prosjekter 
siden 80-tallet.
– Å få noen med Peers kaliber og talent ombord er fantastisk, sier sjefen 
i Anolis, Tim Van den Eede. Hans personlighet, tilnærming til arbeids-
oppgaver og perspektiv er en perfekt match for oss og for  å ta Anolis 
til neste nivå.
 – Anolis er fremtidens bedrift, sier Oestergaard. Jag ser fram til å være en  
del av en veldig positiv og lange reise sammen med selskapet.

Global Distribution 
kjøper Symply Inc.
Global Distribution har kunngjort kjøpet av Symply, Inc., en ledende 
designer og produsent av smarte lagringsløsninger for samarbeids-
prosesser, inkludert filsystemet StorNext, og støtter Linux-, Mac- og 
Windows-plattformer, samt tilkobling via Fiber Channel, Ethernet 
og Thunderbolt. Alle Symply-produkter er optimalisert for avanserte 
media-applikasjoner, samarbeidsprosjekter, AI-bruk, skytilkobling, 
HDR, HFR, 4K og prosjekter med høy oppløsning.
– Vårt kjøp av Symply Inc. kombinerer de innovative kundesentrerte 
løsningene som utvikles av  Symply-teamet med vår lange erfaring 
som spesialdistributør innen media og underholdningsbransje, sier 
Keith Warburton, vd på Global Distribution. Vi har alltid arbeidet  
tett sammen med våre leverandører, men kjøpet av Symply åpner opp 
for spennende nye muligheter for utviding via  Symplys SAN, NAS  
og lagringsprodukter og utvikle omfattende løsninger for media- 
arbeidsflyter gjennom uovertruffen kompatible teknologier.

Mediatec styrker 
sitt nærvær i Danmark
NEPs datterselskap Mediatec Denmark ApS satser stort på det danske 
markedet. En viktig satsing, i følge pressemeldingen der man etablerer 
seg ser mer innen bedriftsarrangementer, underholdningsbransjen, 
spor og installasjon. For å styrke sin posisjon ytterligere kjøper man 
FilmGEAR-eide lyd-, lys og skjermoperatøren Showcares tilganger, 
hvor ansatte nå overflyttes til Mediatec Denmark. 
– Oppkjøpet av Showcare og starten av Mediatec Denmark ApS er en 
del av en bredere NEP / Mediatec-strategi for å fortsette vår geografiske 
ekspansjon, sier Kenneth Paterson, Mediatecs CEO. Oppkjøpet er et 
perfekt supplement til vår nye base i Malmö og utvider ressursene som 
er tilgjengelige i regionen. Vi kan nå betjene våre kunder i Danmark med 
ekte lokal støtte og få tilgang til et svært talentfullt team med mange 
års erfaring i bransjen. Vi er veldig fornøyd med muligheten til å styrke 
Mediatecs nærvær i Danmark.
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MONITOR 
ROADSHOW

monitorroadshow.no

Trondheim

Bergen
Oslo

Bekreftet 17.10

Bekreftet 15.10
Bekreftet 19.10

-Også i 2018

Registrer deg på 
www.monitorroadshow.no 

for fri entre.

Monitor RoadShow er et  roadshow 
for  leverandører og aktører i AV- bransjen. 
Vi vil som i 2017 reise  mellom  Norges tre 
største byer,  Bergen, Trondheim og Oslo 

15 - 19. OKTOBER 2018.

I løpet av en uke reiser roadshowet rundt med 
en rekke 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.
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Camera Nordic på plass i Norge
Steve Calavitis er mannen som har ansvar for Camera Nordics nor-
gesavdeling som åpner 12. oktober. Det svenske selskapet har allerede 
etablert kunderelasjoner til flere i Norge, og føler at det er et naturlig 
steg å også være fysisk tilstede i Oslo. Nærmere bestemt i Marcus 
Tranes gate, tett opp til flere av sine kunder og studioer. Strategisk 
plassert for de som vil ta turen innom å se hva svenskene kan til oss. 

Atendi 
utvider 
staben

Atendi har ansatt Bjørn Lund, som kommer fra 16 år som salgsan-
svarlig i Multitechnic, blant annet med produktspesifisering og leve-
ranse av LED og styringssystemer. Dermed har de fått med en som 
kjenner lys fra begge sider av bordet, siden han også har erfaring som 
lysdesigner ved en rekke teatre siden begynnelsen av 90-tallet. Han 
er en engasjert og orientert mann som, da vi traff han på IBC, hadde 
en fremoverlent holdning til hvordan man kom til å jobbe med lys i 
fremtiden.

Pekko Larjo 
slutter seg til Broadcast Solutions
Broadcast Solutions Finland Oy  
fortsetter å vokse og styrker sin 
posisjon i de nordiske og baltiske 
landene ved å ansette Pekko Larjo 
som salgssjef for regionen. Pekko 
vil være ansvarlig for både system og 
produktsalg.

Antti Laurila, Director Broadcast 
Solutions Finland Oy, kommenterer. 
– Jeg er veldig glad for å få med oss 
Pekko ombord. Pekko har nesten 20 
års erfaring med profesjonelle video-, lyd- og kringkastingsprodukter 
og system i ulike roller, inkludert salg og markedsføring, support og 
utdanning. Han vet hvordan man skal oppmuntre og samarbeide med 
kunden samt utvikle deres virksomhet Pekko forstår også kunders  
spesifikke forretningsbehov og prosesser innen ulike bransjesegment, 
slik som når man skaper ekstra verdier og nye måter å gjøre ting på. Jeg 
er sikker på at vi sammen med Pekko kommer til å øke salget i regionen 
og få nye kunder.

Pekko Larjo

Vi har tidligere fortalt om Chris Westerström, som blir Engströms 
mann i Norge, med samtidig ansvar for Sveriges vestkyst. Han begynte 
i jobben 3. september, og vi traff han på IBC. Westerström vil håndtere 
Norge fra kontorene utenfor Göteborg, men vil i stor grad være på 
reisefot, og tilstede i Oslo. Der har han også bodd tidligere, selv om 
han strengt tatt er en amerikaner med svenske røtter og forkjærlighet 
for surfing og filproduksjon.

Engströms 
“norske” 
mann
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KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 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

Lawo har ny tekniker i staben
Med ansettelsen av Henrik Halvorsen har Lawo fått en mann som 
har den tekniske innsikten, og kompetanse til å veilede kunder i 
større og mindre prosjekter, innen kringkasting og nettverk. Mye av 
tiden går med til å reise rundt om i landet for nettopp dette. Henrik 
kommer fra tilsvarende arbeid i utlandet, men har flyttet tilbake til 
Norge ganske, og er nå en del av Lawos team.



VmicLink5
5.8GHz Wireless Microphone System

VmicLink5 representerer neste generasjon digitale trådløse systemer. 

VmicLink5 er et komplett kit med muligheten til å sende signaler fra tre separate sendere til én og samme 
mottaker, noe som gjør dette til et nyttig og fl eksibelt verktøy for lydopptak, fi lmskaping, kringkasting og TV, 
intervjuer på stedet m.m. 

Du kan stille inn volumet på hver sender individuelt for å få rett nivå. Senderne 
har både Line-in og Mic-in for mulighet til å koble til fl ere ulike typer kilder.

VmicLink5 bruker den nye 5.8 GHz-
overføringsteknologien for å overføre 
lyd av høy kvalitet, og den overvåker 
konstant frekvensområdet og endrer 
automatisk mellom frekvenser for å 
opprettholde det sterkeste signalnivået. 
Rekkevidden er på opptil 30 meter. 

www.focusnordic.no           FocusNordic        focusnordic   www.saramonic.com
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