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INNHOLD 4 - 2019

I dette nummeret

The Viking Planet har ved hjelp av Audioteknikk og Dataton skapt en interaktiv 
opplevelsesarena for vikinghistorie i Oslo. 

I over 30 år har Easyrig gjort hverdagen enklere for film og TV-fotografer, vi 
ruller ut

Steffen Stebbing hos TV2 har tatt i bruk nytt oppsett fra Lawo

Coverfoto:   Anders Olsen

I hvert nummer
  4 n PRODUKTNYHETER

10   n LEDEREN

40 n BRANSJENYTT 

43  n GALLERIET

12 n  REMOTE HOS TV2
Da TV2 skulle oppdatere og implementere sin IP-løsning valgte de å  

samarbeide med Lawo. Vi var på besøk hos TV2 i Bergen for å høre 

mer  om oppsettet. 

16 n VIRTUELLE VIKINGER
Midt i Oslo sentrum blir 1000 år gammel, norsk kultur brakt til liv ved 

hjelp av en solid kombinasjon av teknologisk kreativitet og tekniske 

produkter., hele løsningen er levert av Audioteknikk og Dataton.

20 n HJULPET FILMRYGGER I 25 ÅR
Helt nord i Sverige fant vi oppfinneren og utvikleren Johan Hellsten, 

mannen bak Easyrig. Vi har pratet med han om veien bak kameraløs-

ningen.    

25 n TRENDER PÅ IBC 2019
Vi var tilstede på IBC2019 og har tatt med oss noen av de viktigste 

nyhetene derfra.  Les om IP-utvikling, 360 graders filming og oppgra-

deringer på kamerafronten.

31 n MONITOR ROADSHOW 2019
Vi bringer deg oversikten over hva som skjer på MonitorRoadShow i  

Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.
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AKTUELT PRODUKTNYHETER Har du tips vedrørende produktnytt send dette til oss på
e-post:  geir@monitormagasin.no

Adamson kommer med IS-serien 

Høyttaleren til Adamson IS219 består av to 19-tommers Kevlar-
elementer med doble fem-tommers stemmebatterier per 
element.

Frekvensområdet er 29Hz - 100Hz (+/- 3 dB) og måler 143 
dB SPL-topp. Utvendige dimensjoner er 50,8 x 116,8 x 76,2 cm 
(HxBxD).

Boksen har Speakon4-tilkoblinger foran og bak, og ser lik ut 
på begge sider, noe som gjør den passende å sette opp som en 
kardioidløsning. Pris: Cirka 63 000 kronoér.

Produsent: Adamson Systems Engineering,
www.adamsonsystems.com

Ryggsekker for ENG-opptak
Photo Active fra Lowepro har begynt å leverere to nye varianter 
av  sine sekker BP 200 AW og BP 300 AW. Felles for sekkene er at 
man skal kunne stue ned både fotoutstyr og private saker, slik som 
solbriller, vann, litt mat og en regnjakke. 

Veskene har åpninger på begge sidene, samt et rom øverst for 
eksempelvis lange objektiv og personlig utstyret. Løsningen 
QuickShelf-systemet er en del av opplegget organiseringsopplegget 
på innsiden kan endres fra tre til en hylleplass/avdeler. 

Modellene finnes fargekombinasjonene mørkegrå/svart og blå/
svart, og inkluderar også en værbeskyttelse. Pris: BP 200 AW: 1 900 
kroner, BP 300 AW: 2 200 kroner.

Produsent: Lowepro,
www.lowepro.com

Kompakt subwoofer 
fra Adam Audio

358/5000
I følge produsenten er T10S et godt supplement ti l 

nærfeltmonitorer generelt. Samtidig er subwooferen designet for å 
fungere spesielt godt med sine egne nærfelt T5V og T7V.

Subwooferen er utstyrt med et ti-tommers element, en klasse 
D slutttrinn på 130 watt og dobbelt delt filter. T10S kan håndtere 
lydtrykk opp til 104 dB med lovet lav forvrengning. Pris: 449 euro.

Produsent: Adam Audio,
www.adam-audio.com

Røde med nytt Wireless Go-
systemet

I år avduket Red det kompakte, trådløse lydsystemet Wireless Go. 
Nå, litt over seks måneder senere, følger du opp et nytt tilskudd i 
form av den vandrende myggjenta Lavalier Go.

I tillegg til å være tilpasset det trådløse systemet, fungerer det 
også som en kablet mygg for de fleste lydopptakere, kameraer og 
videokameraer med en inngang på 3,5 millimeter.

Myggen veier inn litt over 31 gram, er utstyrt med en Kevlar-
forsterket kabel og leveres med puff beskyttelse, klips og 
transportpose. Pris: Cirka 900 kroner.

Produsent: Røde Microphones 

www.rode.com



www.monitormagasin.no 4 – 2019  5

Powersoft introduserer 
forsterkerserien Mezzo

Forsterkerne er tilgjengelige i fire effektstørrelser, som hver har et 
alternativ med "A" (Analog) eller "AD" (Analog-Digital), hvor den 
siste gir Dante / AES67-funksjonalitet.

Kraftstørrelsen inkluderer et mindre alternativ på 320 watt (4x80 
watt eller 2x160 watt varianter) og et større alternativ på 600 watt 
(4x150 watt eller 2x300 watt).

De mindre modellene på 320 watt kan levere 80 / 160W per kanal 
til 2, 4, 8 eller 16 ohm, samt 100, 70 eller 25 volt. De større 600 watt-
modellene kan levere 4x150 watt eller 2x300 watt og kan kjøre to 16 
ohm så vel som 25, 70 eller 100 volt.

Modeller: 322 AD, 322 A, 324 AD, 324 A, 602 AD, 602 A, 604 
AD og 604 A. Pris: fra 915 dollar.

Produsent: Powersoft,
www.powersoft-audio.

com

Forbedringer og innovasjoner 
for nye Zhiyun-gimbal

For sin nye Crane-modell, M2, forteller Zhiyun at den største 
nyheten er forbedret kontroll via Wi-Fi og Bluetooth og et 
nyutviklet og "innovativt" balansesystem.

I tillegg til de grunnleggende videomodusinnstillingene 
Pan Follow (PF), Follow (F) og Lock (L), er det også lagt til 
nye videomodusinnstillinger i form av Full-Range POV Mode 
(360-graders synkronisert bevegelse på alle tre akser), Vortex 
Mode (360 graders tønneopptak i alle dimensjoner), Go Mode (for 
sport og action og andre scenarier med gjenstander som beveger seg 
raskt), og en selfie-modus.

Gimbalen tilbyr også åtte timers batterilevetid, berøringskontroll 
og en OLED-skjerm.

Crane M2 er kompatibel med en rekke andre enheter som 
kompakte digitale kameraer, mindre speilløse kameraer, 
mobiltelefoner og actionkameraer (dedikert tilbehør er nødvendig 
for å montere mobiltelefoner og actionkameraer). Pris: 3 129 kroner.

Produsent: Zhiyun,
www.zhiyun-tech.com

Feiyu Tech med 
ny kameragimbal
AK4500 er en løsning i aluminiumlegering 
og kullfiber. Vekten lander på 1,6 kg, og den 
håndterer kamerautstyr på opp til 4,6 kg.

Via LCD-skjermen stilles parameterne 
for gimbal og kamera. Med håndtaket 
kan man veksle fra portrettoppsett til 
landskapsoppsett.

Håndtaket kan brukes som en trådløs 
fjernkontroll for manøvrering på avstand, eller 
separat eller  med extensions. Pris: 8 499 kroner.

Produsent: Feiyu Tech,
www.feiyu-tech.com

    
Shure har ørene på stilk

En kablet mikrofon med kardioid retning, lengre skaft og 
muligheten til å skifte kapsler. Slik er kringkastingsbransjens 
etterspørsel, ifølge produsenten. For øyeblikket er det lite når det 
gjelder bilder og mer detaljert informasjon. Men her er resultatet.

Shures VP60H har en lengre skaft, ønsket retningseffekt og er 
utstyrt med XLR-kontakt og RPW-grensesnittet. Det siste gjør det 
mulig å veksle mellom mikrofonhetter som PG58, SM58, SM56, 
SM87, Beta58, Beta57, VP68, KSM8 og KSM9.

Drivstoffet som kreves for å få liv i VP60H er fantomstrøm. Pris: 
Mangler pris informasjon.

Produsent, Shure,
www.shure.com
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Blackmagic Design følger opp 
Pocket Cinema Camera 4K

Ett år etter lanseringen av 4K-kameraet Pocket Cinema Camera, er 
det på tide for neste trinn i Blackmagic Designs kompakte kameraserie: 
Pocket Cinema Camera 6K.

Deler som er uendret er for eksempel menyer, håndtering, 
lagringsmedier (UHS-II, CFast 2.0 og utvidelsesport for disklagring via 
USB-C) og skjermstørrelsen på fem tommer. Men som du kan forestille 
deg, er oppløsningen i sentrum her, og da i form av en 6K-sensor. 
Ytterligere funksjoner inkluderer APS-CDHR (full sensoravlesning), 
Dual Native ISO (25.600 ISO, 13-trinns dynamisk område), 10-biters 
ProRes, 12-biters RAW, 3D LUT og kompatibilitet med Canons EF-
objektiv.

Endelig er karbonfiber- og polykarbonatforsterket foringsrør 
utstyrt med et mikrofonsett bestående av fire innebygde mini XLR 
med fantomkraft og støtte for trådløs kontroll over Bluetooth. Og som 
forgjengeren, får du hit DaVinci Resolve Studio på kjøpet. Pris: 2 495 
dollar

Produsent: Blackmagic Design,
www.blackmagicdesign.com

Verdens første Li-Ion-batteri
med kapasitet på over 1 kWh

Bebobs to batterivariantene Cube 1 200 (81,6 Ah / 1176 Wh) og 600 
(40,8Ah / 588 Wh) bruker ikke bare kameraer (14,4 V og 24 V), men 
også lamper (24 V og 48 V). Og med en 48V utgang, er den i stand til 
å levere nok strøm til å kjøre, for eksempel Arris SkyPanel S60 ved full 
ytelse (400W).

Blokkene lander på henholdsvis 8,95 kg og 
6,95 kg, og etter vekt er en integrert lader. 
Ladetiden for hvert batteri er henholdsvis 
åtte timer og fire timer.

Cube-batteriene kan også brukes som 
AC-adapter. Effekten på 150 watt skal være 
tilstrekkelig til å drive kameraer som Arri 

Alexa eller RED Weapon. Pris: 2 945 euro. 

Produsent: Bebob,
www.bebob.de

9 000-lumenprojektor
som kan kobles til alt

Pro L1490U og Pro L1495U (henholdsvis hvit og svart) er 3-chip 
3LCD-projektorer som leverer WUXGA-oppløsning og 9000 
lumen. Men det er tilknytningstilbudet som er midt i blinken her.

Begge har 3G-SDI, HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, 5-BNC og en 
stereo mini-kontakt. Edge-blandingsteknologi er også tilgjengelig 
ombord, i tillegg til et linsesortiment inkludert en standardvariant 
og ti valgbare modeller.

Bruksområder som anses som egnet for konferanserom, 
auditorier og utleie. Til slutt lover de 20.000 timer vedlikeholdsfri 
drift. Pris: 13 700 euro.
Produsent: Epson,
www.epson.com

Unik batteriløsning fra SWIT
Swit sine PB-M98S batterier er praktiske da de har lav vekt og lang 
batterieffektivitet.  Batteriene tilfredsstiller også IATA sine krav til 
batterier som du skal ha med ombord i fly.
Det beste er dog at du kan feste to batterier på en V-mount plate og på 
denne måten feste de på kameraer som trenger slik lading.  To stykk 
batterier skal gi tilsvarende samme effekten som andre V-mount batterier.   
Batteriene kommer også i en gjennomsiktig variant for å screene rett 
gjennom alle sikkerhetsanordninger på bygg og flyplasser.  Videoutstyr 
er en av forhandlerne du kan kjøpe dette fra i Norge.

Pris: 2400,- 

Produsent: www.swit.cc
Forhandler:  www.videoutstyr.no
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Kompakte filmkameraer er etterspurt. Dette 
er spesielt tydelig i tilfelle Blackmagic Design, 
som introduserte for et år siden Pocket Cinema 
Camera 4K. Et annet selskap som ønsker å 
komme inn i markedet er kinesiske Z-Cam. Og 
det siste tilskuddet der er 4K-kameraet E2C.

For en pris som faller litt under 1000 dollar-
merket, får du en 16,83 megapiksler CMOS-
sensor (17,56 x 13,11 millimeter), Micro Four 
Thirds-brakett, et ISO-område fra 800 til 
25 600, dynamisk rekkevidde på 11,5 stopp 
(Z-Log2), lukkervinkel fra 1 til 360 grader, 10-
bit (h.265) og 8-bit (h.264) og oppløsninger i 
form av 3.840 × 2.160 (29.97 / 25 / 24 / 23,98 

fps), 2 880 × 2 880 (29,97 / 25/24 / 23,98fps) 
/ 1 920 × 1,080 (59,97 / 50 / 29,97 / 25/24 / 
23,98fps).

Når det gjelder lagring, tilkobling og 
strømforsyning, er SDXC UHS-I-kortet (x1), 
Gigabit Ethernet, HDMI, USB-C, 3.5mm 
(lyd), Wi-Fi og Canon LP-E6, 12-volt DC, D-. 
Tap og PoE.

E2C måler 91,2 x 83,9 x 89,1 millimeter, og 
veier inn til 668 gram. Pris: 799 dollar.

Produsent: Z-Cam,
www.z.cam.com

Hvordan ville det være å få informasjon 
om belastningen på sjakkel i mindre 
applikasjoner? Broadweigh, som tidligere 
lanserte den mer avanserte modellen Load 
Schackle, mener det ville være en toppidee 
og introduserer nå Bluetooth Load Shackle.

Crosby-typen sjakkel har et integrert 
Bluetooth Low Energy 4.0-system og 
takler 3,25 tonn, og synkroniseres 
med telefoner med enten iOS- eller 
Android-seksjoner via Broadweigh-
appen. Så kan du få lastet data sendt 
til deg, som tar form av en rekke vi-
sualiseringer konfigurert i henhold 
til din smak og smak.

Forskjellen mellom forgjengeren 
og nykommeren er at sistnevnte har 
en rekkevidde på 90 meter i stedet for 
800 meter, og håndterer tolv i stedet for 100 
enheter samtidig.

Prisen er foreløpig ikke satt, men den mer 
storskala modellen har en rundpris på 2200 

dollar. Pris: Mangler informasjon.

Produsent: Broadweigh,
www.broadweigh.com

Z-Cam pressar markedet 
for kompakta filmkameraer

Riggschackel direkte til telefon



www.monitormagasin.no8  4 – 2019

Prolights debuterer med
lyssterke maskiner

Mens Pixiewash XB er et tradisjonelt wash-armatur for event- og 
underholdningsindustrien, er bruken av Mosaico XL LED-spill 
først og fremst for projeksjon av teksturer, logoer og bildeobjekter 
på bygninger og andre store, landskapslignende overflater.

Begge er lysene og leverer en lysstrøm på henholdsvis 3.670 (6 
°) til 3.795 (45 °) lumen og 17.000 lumen (5 til 50 °). Lyskildene 
som brukes her er en 280 watt RGB / WW LED, kontra en 540 watt 
LED.

Pixiewash XB kommer med en IP66-
rangering og tilbyr CMY fargemiks, 

Full Framing Shutters, syv roterende 
gobos og et animasjonshjul. 
CR I-verdien lander på 92, og 
f a rgetemperat u rom rådet er 
spesifisert til 2.800 til 10.000 K.

Ytterl igere f un k sjoner ved 
Mosaico X L er l ineær CM Y, 

fargetemperatur fra 2.600 til 6.000 
K, fargehjul med seks dikroiske 
filtre, animasjonshjul, syv roterende 
bjørner og sirkulært prisme. 

Pris: Mangler informasjon.

Produsent: Prolights,
www.musiclights.it

Automatisk forflyttning 
av utelys for innemiljøer

Crestrons SolarSync (GLS-LCCT) lyssensor fungerer som 
følger: For det første måler den intensiteten til utelyset (lux) og 
fargetemperaturen (CCT). Sensoren sender deretter data til et 
Crestron-kontrollsystem som synkroniserer sensorer innendørs for 
å matche de målte verdiene på lux og CCT utendørs.

SolarSync tar vær og klima i betraktning og reflekterer reelle 
verdier av naturlig dagslys, som igjen vil skape en dynamisk 
belysning innendørs og "fremme 
opprettholdelse av en naturlig 
døgnrytme".

Sensoren er designet med et 
IP67-klassifisert deksel, har et 
innebygd varmeelement for å 
forhindre oppbygging av snø 
og is, og drives av 24 volt (DC) 
via en Cresnet-busskabel til 
Crestrons lyssystem. Pris: 
Mangler informasjon.

Produsent: Crestron,
www.crestron.com

Kraftig 
oppdatering
av Maverick-armaturen

To år etter introduksjonen av Maverick MK2-profilen følger 
Chauvet opp LED-armaturen med versjon MK3. Forskjellene 
mellom produktene? Ganske stort, faktisk.

For det første stikker MK3 ut fra forgjengeren med en betydelig 
sterkere lyskilde på 820 watt kontinuerlig flyt, sammenlignet med 
MK2-ene på 440 watt. Dette resulterer i en kraftig økning i antall 
lumen fra 20 000 til 51 000. Og hvis du ser 
på fargetemperaturkapasiteten, kan du 
se en økning fra 6808 K til 7441 K.

Strålevinkelen når her betydelig 
smalere grader fra 6 til 44, fulgt av 
felt- og zoomvinkler spesifisert til 6 
til 54. Tidligere ble omtrent 13 til 35 
grader kuttet for alle tre områdene.

På kraftsiden er to roterende prismer, 
to gobo-hjul, to frostfunksjoner og et 
animasjonshjul. CRI-verdien her har en 
rekkevidde fra 73 til 93. Fargeblanding 
er også om bord og tilbyr CMY og CTO.

Når det gjelder tilkobling er det DMX, 
sACN, Art-Net eller W-DMX. 

Pris: Mangler informasjon.

Produsent: Chauvet Professional, 
www.chauvetprofessional.com

Allsidig DI-box for AV-bruk
AV DI Plus Stereo Audiovisual Direct Box fra ARX er designet 

for å koble lydkort for datamaskiner, telefoner, nettbrett og lignende 
enheter til profesjonelle lydsystemer.

Boksen, som er utstyrt med stålhus og glassfiber-PCB, 
konverterer ubalanserte lydsignaler til balanserte signaler med lovet 
lav impedans, og dens isolasjonstransformator lover lyddemping for 
alle bruksområder. Den har også en monoknapp som stereosignaler 
kan konverteres til mono.

Ombord er doble 6,5 mm-utganger, RCA og stereo minikontakter 
(Amphenol) og et dobbelt sett med XLR-utganger (Amphenol). Og 
i tillegg er det et monteringssett for plassering under bordet. Pris: 
Mangler informasjon.

Produsent: ARX,
www.arx.com

AKTUELT PRODUKTNYHETER
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Presonus oppdaterar Eris-serien
De nye modellene i Eris kommer under betegnelsen Eris XT og 
er tilgjengelige i to varianter, en med åtte-tommers base og en 
med fem-tommers base. Begge har fått en ny bølgeleder som vil 
gi bedre oppløsning i diskanten og bedre horisontal spredning, 
samtidig som den vertikale spredningen reduseres. Dette skal gjøre 
høyttaleren egnet for for eksempel 
å lytte i grupper. XT-modellene 
har også et større skap, noe som 
betyr at sokkelen går dypere enn 
før. Eris E8 XT når ned til 35 Hz og 
Eris E5 XT til 48 Hz. Høyttalerne 
kommer med klasse AB-forsterkere 
på henholdsvis 140 og 80 watt, og vi 
finner balanserte innganger på både 
tele og XLR, i tillegg til ubalanserte 
RCA-innganger. Pris: E8 XT: 251 
euro, E5 XT: 150 euro.

Produsent: Presonus,
www.presonus.com

Manley fyller 30 og feirer med 
dobbel mikrofonforsterkere

Manley Laboratories ga ut sitt første profesjonelle lydprodukt, 
Manley Dual Mono Mic Preamp, i 1989. Dagens klassiske 
mikrofonforsterker ble designet av David Manley, som senere 
overrakte selskapet til kameraten og ex EveAnna Manley.

EveAnna har kjørt Manley siden 1993 og gjort det til hva de 
er i dag. Nå benytter hun anledningen til å feire 30-årsjubileum 
med en begrenset gjenutgivelse av selskapets første profesjonelle 
lydprodukt.

Den nye gamle mikrofonforsterkeren er lagt til i XXX LIMITED 
EDITION, og kommer med et signert ekthetssertifikat. Som 
alle Manley-produkter er mikrofonforsterkeren håndbygget i 
California. Pris: Ca 43 000 kr.

Produsent: Manley Laboratories,
www.manley.com

www.lawo.com

70 + REASONS TO SAY ...
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Velkommen til MonitorRoadShow
Nå er tiden inne for deg til å gå inn på  www.monitorroadshow.no for  å 
bestille din GRATIS billett der, eller få oppdateringer om hva som 
kommer til å skje på våre sosiale mediekanaler:

https://www.facebook.com/MonitorNorge/

https://twitter.com/monitormagasin

www.youtube.com/monitormagasin

Ikke minst vil jeg sette søkelys på Cintetek sine  glittrende seminarer 
om lysteknologi.  Her vil den erfarne filmfografen og lysmesteren 
Thomas Diseth fortelle om hvordan du kan bruke LED-lys for å 
iscenesette foto innen for film, TV eller stillbilde til å ha det uttrykket 
du skulle ønske.

Cinetek vil også ha et eget seminar for profesjonelle filmfotografer, 
der Thomas Diseth vil ta for seg hvordan forskjellige kameramodeller 
leser og gjengir farge og lys.  Det har vært en stor diskusjon om dette 

blant profesjonelle film og TV-fotografer og lysmestere.

MonitorRoadShow er nå et nordisk konsept med tilstedeværelse i 
Danmark, Sverige, Finland og Norge. Vårt mål er å bringe AV-industrien 
tettere sammen, her kan du som bruker 
teknikk innen lyd, lys og bilde få møte 
leverandøren tettere enn det ellers er 
mulig.

Jeg håper å se deg  enten i  Oslo  
10. oktober, Stavanger 14. 
oktober, Bergen 15. oktober 
eller Trondheim 17. oktober på 
MonitorRoadShow 2019.
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FM-24DCI 
24” Grading og Produksjonsmonitor

• 24” 1920×1200 non-glaring LCD
• 10-bit LCD, 12-bit intern prosessering
• 100% DCI-P3 fargerom
• 3G/HD/SD-SDI og HDMI input
• • Multikamera log til Rec.709

FM-17 
17.3” Film Produksjonsmonitor

• 17.3” 1920×1080 non-glaring LCD
• 8-bit LCD, 12-bit intern prosessering
• 3G/HD/SD-SDI, HDMI input og output
• DIT user 3DLUT cube opplasting fra USB
•• Waveform / Vector scope / Histogram

FM-21HDR
21.5” High Bright HDR Produksjonsmonitor

• 21.5” 1920×1080 non-glaring LCD
• 1000 nits high bright
• 3G/HD/SD-SDI, HDMI og CVBS
• HDR LUTs: HLG & Dolby vision PQ

Fantastiske produksjonsmonitorer med innebygget støtte for LUT konvertering

Ta kontakt i dag for å få veiledning og  pristilbud!

Se klart med SWIT studiomonitorer

22 80 40 00 FB: VideoUtstyr Norgewww.videoutstyr.no
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I takt med at konsum av TV-innhold har flyttet seg over på flere plattformer og gjort det tilgjengelig over alt, 
har samme utvikling skjedd på produksjonssiden. I forbindelse med relokalisering, både i Bergen og Oslo, har 
TV2 Norge implementert en IP-løsning som gjør at teknikerne kan sitte nærmest hvor det skal være å gjøre 
jobben sin. Med litt moderasjon. Rent teoretisk kan man få tilgang på produksjonen fra mobiltelefonen, men 
det viktigste arbeidet gjøres fortsatt i kontrollrommet. Fleksibiliteten bidrar likevel til at det er likegyldig om 
opptaket skjer i studio i Bergen, men styres fra kontrollrommet i Oslo. Eller motsatt. Det er hele 490 km mellom 
byene. Lawo er vært med på hele prosessen og gjort det mulig for Norges største kommersielle TV-kanal å 
utradere denne fysiske og geografiske avstanden med sin løsning.

«REMOTE -PRODUCTION» 
 I FULL SKALA

Tekst & foto: Anders Olsen

NY TEKNOLOGIREPORTASJE
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Svein Henning Skaga hadde det tekniske 
ansvaret hos TV2 for gjennomføring og 
implementering av det nye systemet, og 
selv om de i stor grad ga leverandører fri 
tøyler når det gjaldt  hvilken type utstyr 
som ble foreslått, ble det stilt krav til 
hvordan de ønsket den endelige tekniske 
løsningen og arbeidsflyten skulle fungere.

TV2 har bygget nytt studio midt i Bergen, her har de lagt opp til full modernisering og automatisert 

arbeidsflyt.

TV2 er i praksis fordelt på to lokasjoner, 
hvorav det i Oslo også er et studio på 
Aker Brygge. Hovedkontoret forblir 
i Bergen, der de er en naturlig del av 
medieklyngen i den nye storstuen Media 
City, mens de er alene i sitt fagområde 
i lokalene på Barcode i Oslo. Totalt 
dreier det seg om syv kontrollrom, ni 
studioer, to redigeringsavdelinger, med 
dedikert avdeling for lyd i Bergen. I tillegg 
kommentatorbokser i begge byer. Lawo 
fikk i oppgave å finne den løsning som 
passet best, og Jarle Felin var lydarkitekten 
og har samarbeidet nærmest med TV-
kanalen for å komme frem til løsningen de 
har i dag. 
   - Vi måtte ta høyde for at TV2 
allerede brukte Mosart, og måtte finne en 
løsning som gjorde at de kunne fortsette 
med det, forklarer Felin. Systemet 
styres ellers ved hjelp av Lawos Virtual 
Studio Manager (VSM), Nevions Video 
IPath SDN-tilnærming, og et Hiltron 
kontrollsystem for RF / ASI-ruting via 
brukergrensesnitt. TV2 ønsket å stå ved sitt 
valg om flerleverandørløsning for å unngå 
å havne i en fastlåst situasjon i fremtiden, 
noe sammensetningen av komponenter i 
den endelige løsningen reflekterer.

Første IP-sending fra TV2 gikk ut 10 
august 2017, allerede før de var offisielt 
på plass i sine nye lokaler. Det var en 

Premier League-sending, og ingen ville 
starte sesongen i det gamle studio for så 
flytt midtveis. Derfor ble det en hektisk tid 
for Lawos teknikere i forkant for å sette i 
operasjon den eneste mc² 56-konsollen 
som var klar til bruk på det tidspunktet. 
Nevion, som stod for nettverksløsningen 
jobbet samtidig på spreng for å 
implementere AES67 i sitt nettverk. Over 
to år senere er alt oppe og går, men Skaga 
understreker at dette er et system som 
også er bygget for fremtidige endringer, 
der nye løsninger og idéer vil bli tatt i bruk 
etterhvert som de dukker opp.

Hva betyr løsningen i praksis?
Alt teknisk personell i TV2 kan logge 
seg inn på sin egen profil, med sine 
innstillinger. Ikke bare på en delt 
arbeidsplass på sitt vanlige arbeidssted, 
men i teorien fra hvor som helst med 
nettilgang. Et første steg for å få dette til 
har vært å sørge for at hvert kontrollrom 
ser tilnærmet identiske ut i utforming. Man 
kjenner seg igjen, selv om man plutselig 
befinner seg på en arbeidsstasjon som er 
fremmed.

Bruken av frilansere har gått ned som følge 
av det nye systemet. For noen kan det virke 
negativt, men effekten er i realiteten at 
det har vært enklere å ansette folk i hele 
stillinger, som gir en forutsigbarhet både 
for bedriften og den ansatte. For bedriftens 
del gjør det at sjansen for nyvinning på 
områder som tidligere har vært utført 
maskinelt av innleid arbeidskraft er større. 
Et eksempel er grafisk utforming. De 
ansatte som jobber med dette i dag har både 
viljen og muligheten til å legge igjen mer 
av seg selv i arbeide med å stadig forbedre 
produktet til TV2. Frilansere, som i stor 
grad gjorde denne jobben tidligere hadde 
lite insentiv til å komme med forslag og 
nye løsninger, da de ikke visste hvor lenge 
de skulle arbeide der, eller om de overhode 

Spine/leaf-systemarkitektur var viktig 
for å sikre tilgjengelighet for alle 
signaler og enheter uavhengig av hvor i 
nettverket det befant seg.

- Et oppsett som unngikk bruk av SDI der det 
var mulig.

- En plattform som opererer sømløst over to 
lokasjoner, slik at geografisk plassering av 
teknikker og utstyr ble irrelevant.

- De ønsket en SMPTE 2110 tilnærming, men 
det ble nedjustert til SMPTE 2002-6/7 + AES67 
da det ble klart at kun få produsenter støttet 
2110. Planen er likevel å gå over til SMPTE 2110 
når TV2 ser at tiden er riktig for det.

- PTP-synkronisering med GPS referanse på 
hver lokasjon.

ville få gleden av å se sine forslag satt ut i 
livet.

VisTool er vinnerformelen
Først og fremst er dette en fremtidsrettet 
løsning som sørger for en mye 
enklere arbeidsflyt for hele TV2s 
internproduksjon. For å løse flere 
utfordringer med arbeidsflyt har Lawo 
benyttet deres Vis Tool-software for å lage 
et brukergrensesnitt som gjør det enklest 
mulig for de involverte å ta kontroll over 
sine arbeidsoppgaver i systemet. Rent 
konkret inkluderer dette et kontrollsystem 
for Høyttalermonitorering, som mye 
mulig er verdens første AES67-system 
som lar deg kontrollere et uendelig antall 
høyttaleroppsett i ethvert format. Det 

Teamet bak IP-integreringen (f.v) Jarle Felin,Lawo og 

Svein Henning Skaga, TV2.

IP-infrastrukturen vi har i TV2 idag leverer akkurat det vi ville ha.
SVEIN HENNING SKAGA, TV2
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Steffen Stebbing i TV2 kjører lyd med full IP-integrasjon.

kommuniserer med Lawos Virtual Studio 
Manager (VSM), og kan monitorere 
enhver aktiv strøm på nettverket. Videre 
kan den samtidig kontrollere monitorering 
i studioer der kommentator og ekstra 
lydspor blir lagt på toppen av studiolyden. 
Dette prosesseres gjennom Lawo RƎLAY 
Virtual Patchbay (VPB) kontrollert over 
Ember+.
Det er også en ”Live Voice over” som lar 
operatøren bryte inn i sendinger med 
informasjon eller viktige opplysninger til 
allmennheten også kalt Hallo. Begge disse 
løsningene har brukertilpasset grensesnitt 
for de forskjellige funksjonene tilgjengelig 
på nettbrett, synkronisert opp mot de store 
kontrollpanelene.

Lawo imponerte i fotball-EM
I Januar 2017 falt valget på å benytte seg 
av Lawos løsninger og utstyr i TV2s nye 
satsning. De hadde latt seg imponere 

av hvordan de hadde bidratt under den 
foregående sommerens fotball-EM i 
Frankrike, samtidig som bedriften var 
en av få som kunne vise til en AES67-
løsning som fungerte i praksis. Jarle 
Felin foreslo en løsning for lyd som 
innebar at lydinnstillinger blir mest 
mulig optimalisert før mikse-prosessen, 
kontrollert med VSM fra MCR. Omtrent 
80 % av all lyd i TV2 er justert automatisk 
med Mosart som styrer mc²56, mens 
de resterende 20 % mikses med mc² 
56-brukerflater. Disse er utstyrt med 
Mos ISO-taster (Mosart Isolation) som 
ble utviklet spesielt for dette prosjektet 
og gjør at teknikerne raskt kan velge de 
kanalen de ønsker å mikse manuelt. For 
store sportssendinger benytter TV2 seg av 
en dedikert lydtekniker, mens det ikke er 
behov for det ved alle nyhetssendinger. 
 - Tanken med å mikse lyden 
tidlig i produksjonsløpet er at det gir oss 

muligheten til å bruke samme lydmiks 
på forskjellige ferdigproduserte klipp fra 
samme produksjon. 
 - Sammendrag, høydepunkter 
osv., forklarer Skaga.

I stedet for å sende alle lydsignaler gjennom 
TV2s NOVA 73 HD audio router, går 
lyden direkte til kontrollrommene som IP 
strømmer, og det er kun de signalene som 
trenger korreksjon som behandles med 
NOVA 73. For eksempel der bilde kommer 
via satellitt. Da trenger lyden, som kommer 
via IP, og forsinkes for synkronisering med 
bilde. 
Ved redigering går lyden gjennom 
Lawos  RƎLAY VRX-software, som er 
virtualisert med VMware, og A__OnAir 
4 audio nodes, som er koblet til et eller to 
lydmonitorsystemer og hodetelefoner. 
TV2 har behov for off-tube kommentarer, 
mest i Oslo, men også i Bergen. Med 

Lawo HD core med IP tilkoplinger er motoren bak det hele.

Slik ser det ut VSM HTML5 WEB panelLawo remote production utstyr.
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Lawos LCU commentary units, plassert 
ut i vanlige møterom får de dette til uten 
å bruke egne kommentatorbokser. Disse 
rommene er uansett ikke i bruk, når det er 
behov for kommentator, og de er utstyrt 
med skjermer og lydisolering. Lyden blir 
mikset med NOVA 73, i kontrollrommet, 
og gjort klart for sending direkte, eller for 
senere bruk.

IP for fremtiden
Takket være god planlegging og grundige 
diskusjoner i forkant mellom TV2 og Lawo 
har kanalen i dag et fleksibelt IP-oppsett 
med en kraftig lydplattform. Lawos 
Andreas Braun, Roland Hodapp, Jürgen 
Sigrist, Jarle Felin og flere VSM-spesialister 
har fått grave i dypet av sin kreativitet og 
tekniske kompetanse. Det var en krevende 
oppgave å definere filosofien og kartlegge 
behovene for alle signalene, men resultatet 
viser at det var verdt innsatsen. 
 - IP-infrastrukturen vi har i TV2 
i dag leverer akkurat slik vi ønsket oss, sier 
Skaga. Hvert eneste signal er tilgjengelig 
uansett hvor man er, og kan blir styrt fra 
kontrollrommene. Dette er desentralisert 
produksjon, og full styring over IP har 
gått fra drøm til virkelighet. En fordel 
med oppsettet er at det legger til rette for 
nye, krevende og innovative løsninger for 
fremtiden, samtidig som det er solid nok 
til at det har forvandlet måte TV2 viser 
innhold til sitt publikum for alltid.

Løsningene i studio kan styres vi touchscreen oppsett.
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Midt i Oslo sentrum blir 1000 år gammel, norsk kultur brakt til liv ved hjelp av en solid kombinasjon av teknologisk 
kreativitet og tekniske produkter som har blitt en del av hverdagen til de fleste. Resultatet er et innovativt og 
informativt opplevelsessenter, brakt til liv ved hjelp av Audioteknikk med systemene Pixilab Blocks og Dataton 
Watchout.. The Viking Planet ble til i rekordfart, og bare litt etter at idéen ble unnfanget kunne de ta i mot de 
først besøkende i lokalene på Fridtjof Nansens plass, rett ved Oslo Rådhus.

Virtuelle 
  vikinger

REPORTASJE
Tekst & foto: Anders Olsen

AUDIOTEKNIKK
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at utstyret det formidles på fungerer uten 
avbrudd eller andre tekniske utfordringer. 
Blocks gjør det mulig å styre innholdet, 
hvordan og hvor det presenteres. I tillegg 
kan man styre belysningen i lokalene. Selve 
systemet distribuerer media og kontrollflater 
somi HTML5, og ligger på en lokal server 
hos The Viking Planet. Alt man trenger er en 
browser og innlogging for å få tilgang. Med 
andre ord kan man styre det hele fra telefo-
nen om man vil, uten at man trenger en app 
eller annet software. 

Matcher design og teknikk
Utstillingen i Oslo er i utgangspunktet 

statisk, men slik Blocks og Watchout funge-
rer er det en smal sak å skifte ut innholdet, 
enkeltvis, eller i sin helhet for spesielle an-
ledninger. Blocks har en arkitektur som de 
som har laget nettsider vil dra kjensel på. - 
Det handler om å koble samme avspillings-
enhet og innhold, og det kan likne litt på 
hvordan det gjøres på en nettside, forklarer 
Jahre.. Man setter opp en struktur, der hver 
visningsplattform kan sammenliknes på 
undersider. Så tar man innholdet, enten det 
ligger lokalt lagret, eller eksternt, og kobler 
det til hver plattform. Man kan også legge til 
instrukser for hvordan innholdet skal vises, 
med enkle kommandoer, som if/else, og med 

Eirik Jahre varvar tidlig inne i prosessen 
med å realisere teknisk løsning for prosjektet. 
Senteret hadde behov

for et styrings- og mediasystem som gjorde 
at de haddee enkel oversikt over kontroll over 
alle de digitale utstillingsflatene på senteret. 
Det er ikke et museum i tradisjonell forstand. 
Der andre museer fokuserer på gjenstander 
fra fortiden, i kombinasjon med historisk 
informasjon, er det selve historien som står 
i sentrum hos The Viking Planet, og det som 
blir formidlet på alle de forskjellige skjerme-
ne. Dette forutsetter en del innholdsproduk-
sjon, men som med all form for formidling, 
er kvaliteten på innholdet også avhengig av 

disse kan innholdet enten gå i loop, eller vi-
dere til annet innhold.

Utstillingen på The Viking Planet er per-
manent, men systemet gjør det enkelt å opp-
datere til nytt innhold på hele eller deler av 
utstillingen. Det gjør også at hele oppsettet 
kan brukes til enkeltstående arrangementer, 
med innhold kun for den ene dagen, for så 
å stilles tilbake til den vanlige utstillingen 
dagen etter. Hvor relevant dette er for det 
digitale vikingmuseet  nevnes ikke, men 
om man ser for seg tilsvarende system på et 
konferansehotell eller lignende, vil man få 
mulighet til å utnytte systemets fulle fleksi-
bilitet. 

3D-MAPPING
Blocks og Watchout har mange forskjelli-

ge bruksområder, og kan håndtere så og si alt 
man trenger for maksimal visuell opplevelse. 
3D-mapping, lyd- og lyskontroll, Video over 
IP og en hel del annet som kan styres med 
Blocks gjør systemet attraktivt for flere are-
naer. Det finnes i teatre, fornøyelsesparker, 
flere typer museer og i kulturhus og scener. 
Det kreves relativt lite forkunnskaper for å 
bruke systemet, selv om det nok er en fordel 
med en viss teknisk innsikt for å sette et nytt 
prosjekt fra bunnen av. Men ikke mer enn 

Eirik Jahre fra Audioteknikk har hatt det teknologiske ansvaret for oppsettet av løsningen 

hos The Viking Planet.
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man kan lære seg om man allerede 
har enkle forkunnskaper. Det hand-
ler om struktur, og med et strukturert 
sinn er det en smal sak og få Blocks 
ogWatchout opp og gå. At man i til-
legg enkelt kan gjøre endringer fra 
mobil eller nettbrett, gjør det enkelt 
å kontrollere at hvert punkt fungerer 
slik det er tenkt, når man kan bevege 
seg fritt rundt i lokale med kontrollen 
i lomma.

Lett å endre
Multidisplay er noe vi vil se mer 

og mer av i fremtiden, og siden sys-
temet kontrollerer både lyd, bilde og 
belysning vil det være en interessant 
løsning for detaljhandelen også. For 
eksempel vil en klesforretning kunne 
dra nytte av denne typen profilering 
i lokalet, der oppmerksomheten kan 
styres mot forskjellige skjermer i 
lokalene, eller ut mot omgivelsene. 
Med enkel programmering kan 
man skape engasjerende innhold på 
skjermene, og samtidig dempe belys-
ningen rundt for å fremheve fokuset 
på skjermen. Innholdet ligger på en 
lokal server, men det er også mulig 
å logge seg inn fra andre lokasjoner, 
og på den måte planlegge utstillinger eller 
presentasjoner selv om man ikke er på plass 
i lokalene. At hver visningsflate kan styres 

individuelt fra Blocks er også en en-
kel mulighet til å skape et mangfold 
av innhold, slik at ikke publikum, 
eller kunder, bare opplever skjer-
mene som forstyrrende bilder som 
går i loop, men at de faktisk tar til 
seg innholdet.

Matcher design og teknikk
Dette er et system som higer etter 

at brukeren skal teste sin egen krea-
tivitet opp mot systemets mangfol-
dige muligheter. Audioteknikk har 
lang erfaring med å bistå i prosjek-
ter som gjennomføres for første 
gang, og vet hva det vil si å tenke 
nytt. Blocks og Watchout er et yp-
perlig verktøy for nytenkning. Hos 
The Viking Planet er alle tenkelige 
visningsplattformer koblet til sys-
temet. Det er skjermer, projektorer, 
touch-skjermer og iPader som alle 
styres gjennom Blocks. Det Funge-
rer sømløst og uproblematisk på en 
slik måte at publikum ikke forstår 
kompleksiteten som ligger bak. Det 
kan jo høres negativt ut, men er i 
virkeligheten det beste beviset på 
at systemet fungerer som det skal. 
Nå skal det legges til at The Viking 

Planet ikke har utnyttet det fulle potensia-
let i Blocks og Watchout, men det gjør ikke 
opplevelsen dårligere av den grunn. Og med 

Gjennom et slikt grensesnitt kan 
administratorer sette opp hvordan 

interaksjonen skal oppføre seg.

De som besøker The Viking Planet setter seg sammen ned for å bli med på en virtuell reise, gjennom VR og andre teknik-
ker får du være med på turen tilbake til Viking-tid.  De er to  forskjellige systemer som jobber tett sammen. Det er kun 
270 graders kino som er drevet av Dataton Watchout (Watchmax 9100 mediaserver). Resterende er Pixilab Blocks som er 
både kontrollsystem og mediasystem. Disse to systemene er  softwareutvikler (Mike Fahl http://fahl.se/) som står bak 
som også har sørget for at de er tett integrert mot hverandre. http://pixilab.se/blocks
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systemet på plass er utviklings-
mulighetene for det ferske opp-
levelsessenteret i Oslo tilnærmet 
uendelig. Et par ting står ut som 
ganske innovative. Først og fremst 
hologramscenen. Løsningen er en 
fin kombinasjon av ny teknologi og 
tradisjonell optisk illusjon. Selve 
bildet, altså hologrammet projek-
teres på gulvet for så å speiles på et 
gjennomsiktig lerret, som gir inn-
trykk av at karakterene står på sce-
ne, blant fysiske gjenstander. Dette 
er ganske enkel 3D-mapping, men 
svært effektfullt og realistisk, selv 
om det naturligvis ikke er et ekte 
hologram, i egentlig betydning, 
så gir det likevel opplevelsen av å 
være det. 

Det er også vanskelig å komme 
utenom den virtuelle vikingskipet 
som tar publikum med på tokt, 
med 3D-briller. For de besøkende 
er nok dette en av høydepunk-
tene, men Jahre avslører at det er 
den eneste innretningen som ikke benytter 
Blocks  eller Watchout. 

-Vikingskipet er styrt av en isolert en-
het, utenfor systemet, fordi det det er en 
mer individuell opplevelse knyttet til hvert 
sett med 3D-briller. Det ville ikke vært 
praktisk,og heller ikke nødvendig, og styre 
den gjennom Watchout. 

Kvalitet i oppsett
At digitale verktøy som Blocks og Watchout 
vil bli en stadig mer naturlig del av 
hverdagen fremtiden er det lite tvil om. For 
de som har levd en stund kan dette minne 
om science fiction, men for generasjonen 
som vokser opp nå, og de som kommer 
etter vil denne typen teknologi bli en 

like naturlig del av hverdagen 
som telefon med dreieskive. I 
tillegg lever vi i en tid der visuelt 
innhold i økende grad tar over 
som kommunikasjonsform for det 
skrevne ord. The Viking Planet 
viser at dette ikke bare er egnet 
til å underholde, men også er god 
teknologi for å formidle historie 
og kompetanse til kommende 
generasjoner. Det er lett å se seg 
litt blind på teknologien når man 
skriver en slik artikkel, men det er 
verdt å trekke frem kvaliteten på 
innholdet også. 

Den er selvsagt avgjørende for at 
den tekniske løsningen skal frem-
stå som vellykket, og menneskene 
bak prosjektet har lagt ned et solid 
stykke arbeid i å lage innhold av 
høy kvalitet som fyller de digitale 
visningsflatene. Det hjelper at man 
har erfaring fra store filmproduk-
sjoner, og det gjør at The Viking 
Planet ikke bare er underholdende 
og informativt, men også troverdig 

i sin fremstilling av fortiden. Kanskje setter 
det Audioteknikk oBlocks/ Watchout litt i 
skyggen hos flertallet av de besøkende, men 
så var det også vikinger de kom for å se. Når 
man ser en så vellykket teknisk gjennomfø-
ring satt ut i livet er det antagelig takk nok i 
seg selv. De vil utvilsomt få mulighet til å for-
bløffe med flere avanserte tekniske løsninger 
på andre arenaer fremover.

Det visulle uttrykket  er  meget spenstig og 
oppsettet kan styres av små Apper.

John Erling Johnson er ny mann hos 
Prolyd, han skal ha ansvar for livelyd.
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Han er den svenske fotografen som har vært involvert i flere internasjonale 
filmer- og TV-produksjoner enn noen annen - men likevel forlater han ivrig 
hjemmet i Umeå. Produksjonene er ikke målt i hundrevis, men i tusenvis, og 
du bør dyppe dyktig mellom TV-kanalene en hjemmeaften for å unngå det han 
leverer. Johan Hellsten er faren til Easyrig, gripearmen fra Sverige som nå feirer 
25-årsdag. Monitor har tatt livsreisen - det som skjedde fra ideen den kvelden 
med ryggsmerter til i dag?

Hjulpet filmrygger i 25 år

Tekst: Jonatan Kruse
Foto: Easyrig

JOHAN HELLSTEN, EASYRIGINTERVJU
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På gården i tettstedet  Anumark noen mil utenfor Umeå finner man 
Easyrig og deres  grunnlegger Johan Hellsten. Nå oppsummerer han 
25 år med  Easyrig, som har gitt han utfordringer, og bokstavlig talt 

også smerte  og til slutt bekreftelse med en lang rekke med priser, 
utnnevnelser og hedersbetegnelser. På veien har han også reddet 

mange  film- og tv-fotografers rygger.
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Dt er nitti-tallet. TV er fremdeles 
mediet for bevegelige bilder, og 
bare i kveld er det finale i Håndball. 

HK Drott leder over IK Sävehof, kampen 
sendes live i SVT via syv Betakameraer, 
hvorav Johan Hellsten styrer ett. Det er et 
håndkamera, det er dagens tredje kamp 
og det er tungt. Ryggen vondt og Hellsten, 
som har passert tredve, merker hvordan han 
snur seg mer og mer i sengen om nettene før 
kroppen begynner å verke. 

- Jeg kunne våkne med armer og ben i 
forskjellige stillinger fordi det gjorde vondt, 
forklarer han, men visste ikke da at det var 
en kursendring som gikk i bunn og grunn 
som ville endre livet hans.

- Jeg begynte å fantasere om en linje fra 
taket som reduserte vekten på kameraet. 
Men det var praktisk talt umulig , 
fotografene ville miste f leksibiliteten og 
også se ut som radiobiler på tivoli under 

arbeidet.
Hellsten husker den håndballkampen og 

at det var der et sted livet gjorde seg klar til 
en forandring.

- Jeg husker egentlig ikke hvilken 
kveld det var, men sannsynligvis etter et 
rutinemessig oppdrag i felt når jeg gikk 
gjennom utstyret hjemme. Jeg kom tilbake 
til TV-huset og begynte å rote etter en 
ryggsekk og en gammel bygning fra et 
annet opptak med rullestol. Jeg fikk ideen 
om å bøye seg inn i en "L" i metall, feste den 

opp og ned via en ryggsekk på kroppen og 
montere en liten snor i bunnen av metallet. 
Som en krok som alltid fulgte med meg, 
over hodet, hvor jeg kunne feste kameraet 
mitt.

Det Hellsten hadde gjort ville senere 
forklares via  fysikkens lover ved å 
bevegeve vekten med de, tunge delene fra 
skulder, armer og overkropp via L-formen 
til betydelig sterkere hofter og midje. 

Easyriggen ble laget, en gjennomsnittlig 
fotograf fikk et tiår ekstra i sitt yrkesliv og 
grunnlaget for utallige nye bilder og historier 
ble lagt. Men Johan Hellsten visste det ikke 
da. Bare det at han sakte begynte å sove 
bedre om natten.

Fra Star Wars, till Chernobyl
I dag, 25 år og etter en utviklingsreise som 
er uten sidestykke, er Easyriggen en kjent 
standard for film- og TV-fotografens utstyr. 
Riggen er foredlet til perfeksjon, men er 
fremdeles basert på en opp-ned-L som gir 
brukeren en monteringskrok for utstyret 
deres. TV-serier og live-arrangementer 
osv, de bruker Easyriggen ofte for å øke 
teamets fleksibilitet, og man har et verktøy 
som er et sted mellom gyro, steadicam og 
håndkamera. Den enkle riggen fungerer i 
stor grad.
- Jeg ser det ofte når det brukes i de endelige 
resultatene, resonnerte Hellsten, selv om 
det langt fra alltid er mulig å identifisere 
en Easyrig bak innspillingene. TV-serien i 
Tsjernobyl er et av mange eksempler der jeg 
faktisk snakket med fotografen i etterkant 

Tsjernobyl-TV-serien er et av mange eksempler der 
fotografen etterpå  uttrykte sin takknemlighet.

Filmfotografen David Paul (New Zealand Cinematographers Society) filmer serien Hillary, om den første mannen som klatret opp Everst. Han testet Vario 5 Strong under 
denne innspillingen. Foto: Carmen Leonard.
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som uttrykte sin takknemlighet. Muligens 
ville de nå klassiske, klaustrofobe scenene 
i det livstruende atomkraftverket ikke hatt 
nøyaktig samme innvirkning med mindre 
Easyriggen var tilgjengelig.
- Hele 25 Easyrigs bli brukt under alpin-VM 
i Åre, ler Hellsten, i min tid hadde man nok 
med kun seks kameraer totalt.
Å v ise f i lmer som bruker Easyrig 
er meningsløst, når Johan viser en 
Stormtrooper fra Star Wars som holder en 
rigg mellom skuddene, forstår du omfanget 
av innovasjonen. Det er like opplagt i dag 
som objektiv eller fokusering, og Johan 
spøker rimelig med mindre bruken av stativ 
er redusert takket være Easyrig.
- Du kan tenke deg at salget har gått ned 
fordi det er raskere å holde kameraet 
fortsatt med riggen som hjelpemidler, men 
jeg har ingen bevis for det. At Easyriggen 
er en etablert og åpenbar viktig del av 
produksjonsverktøykassen synes klart.

Made in Sweden
Tilbake i verkstedmiljøet i Umeå. Det 

er snart mai, som betyr byggemåned for 
selskapet. De ti ansatte er da i full aktivitet 
og i år opprettes et større pakkerom der 
delene pakkes for transport.

Vi er et lokalt selskap med lokale 
underleverandører, fork lar te Johan 
Hellsten, som i dag er administrerende 
direktør og grunnlegger.  Vi tar deler fra 
hele Västerbotten. Tilstedeværelse i Sverige 
er viktig for oss, og når Kina kommer til oss 
med billigere materialer, nekter vi. Det er 
viktig å opprettholde kvalitet, men også 
relasjonene du skaper underveis.

I dag beskriver Johan Hellsten seg først 
og fremst som en aktør i kamerabransjen, og 
han føler ikke behov for å bli fotograf igjen.

- Jeg elsker følelsen av samarbeid og 
utvikling i bransjen, her hjelper dere 
hverandre. Men bekymringen for å gå uten 
jobb er ikke den samme nå  som da jeg 
jobbet som frilansfotograf, jeg kan ikke si 
direkte at jeg savner tiden min som fotograf.

Hellsten har en solid bakgrunn som 
fotograf og jobbet lenge i SVT, men i 
dag er det kamera bare noe han bruker i 
private sammenhenger. Han har lagt livet i 

TV-bransjen bak seg.
- Fortsatt er TV- og filmbransjen vår 

absolutte målgruppe, så dere blir ikke kvitt 
meg. Selv om oppdraget i dag handler om å 
hjelpe fotografer og gi dem verktøy for å bli 
bedre i sitt arbeid . 

Kastet seg ut i det
Tilbake på nitti-tal let, var det en 
filmfotograf som plutselig kunne begynne 
å sove godt om natten. Nittitallet med hele 
den digitale eksplosjonen førte til endring. 
Snart begynte venner og kolleger å be om 
opp-og-ned-bokstaven hans, og frøet til å 
utvikle, lansere og selge begynte å vokse 
fram.
- Jeg har skrevet en bok til 25-årsjubileumet 
vårt for å beskrive turen i detalj, sier 
Hellsten. Det har vært utrolig spennende og 
lærerikt - men ikke alltid uten hindringer, 
og dette har ikke vært den åpenbare 
profesjonelle reisen for en fotograf.
Gjennom lange og tunge kapitler om 
tekniske detaljer, merkevarebygging og 
tvilsomme samarbeid, kan leserne lære 
hvordan historien om Easyrig etter hvert 

På em IBC-messe kom Johan i kontakt med filmskaperen bak Netflix-serien Fire Chasers, Steven Holleran, her filmer de skogbrannene i California 2016. Her ser vi Steven 
dokumentere brannherjete skogsområder støttet av Easyrig. Foto: Gary Plummer.
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begynne å ta form.
- Jeg trodde ideen kun ville vare et tiår, og 
deretter bli bli lagt vekk for lettere kameraer. 
Men fakta har vist at det nesten er motsatt.

Populære gyroer og håndkamera rigger har 
økt intressen for Easyrig, som i dag selger 
flere enn 1 000 enheter per år. Likevel tok 
det lang tid helt til 2013 før Hellsten kunne 
sende inn en avskjedssøknad til SVT for 
godt og ta seg av riggen på heltid.

- Jeg hadde det tøft med små barn, en tøff 
økonomi og en treg etablering av Easyrig, 
forklarer Johan. Så det tok litt tid før jeg 
turte å klippe forbindelsen til SVT og kaste 
meg ut i det.

Gjennom årene har også den profesjonelle 
rollen også endret seg, fra å jage bilder 
og historiefortelling til å løse tekniske 
problemer med materialer, festemidler og 
montering.

- Easyrig gikk fra å være et enkelt 

produkt, til en hel familie med mange 
løsninger og forskjellige behov, forklarer 
han. Den grunnleggende ideen fungerer 
og er allerede brukt fra to kilo kameraer 
til filmer i full størrelse som veier ti ganger 
mer. Dagens modeller har støtdempende 
systemer med bensintanker som reduserer 
fotografens trinn, og for tankene til gamle 
steadicam. Den kommer med forskjellige 
vester og festemidler - og hver detalj har 
krevd sitt eget utviklingsarbeid

Lønn for slitet
For Johan Hellsten ville det profesjonelle 
valget som tv-fotograf vise seg å være 
veldig vellykket. Arbeidslivet ville gi ham 
utfordringer, bokstavelige smerter og 
smerter og til slutt bekreftelse i en lang rekke 
priser, nominasjoner og utmerkelser. Han 
ville signere flere TV- og filmproduksjoner 
enn alle kollegene sammen - men uten å 
være i sentrum for verken bildeproduksjon 
eller film i bevegelse.
- Det er litt rart å være så langt fra 

selve bildeskapningen, og likevel så 
nær filmbransjen som jeg liker så mye, 
resonnerte Hellsten. Men fellesnevneren er 
en avklaring og en kreativ, enten det er en 
praktisk løsning eller et bilde.
Mai er byggemåned på bedriftsgården i 
landsbyen Anumark, noen mil utenfor 
Umeå. Det som er hjemme og på jobb er 
litt flytende for Hellsten, som liker å ha 
på seg snekkerbukse med hammere og 
skrutrekkere når selskapet utvider.
- Easyrig er ikke livet mitt, men det er en del 
av et rikt liv, forklarer han. Jeg har kunnet 
hjelpe mange fotografer i flere år i yrket og 
mindre ryggsmerter om natten. Og det liker 
jeg veldig godt.
Hellsten forlater bare Umeå når oppdragene 
krever messer eller filmsammenhenger der 
han kan hjelpe til. 

Selskapet vokser. Og ennå er livsreisen 
med Easyrig langt i fra over, forteller 
Hellsten. n

Boken kan kjøpes direkte fra Easyrig eller 
bestilles fra Ljud och Bildmedia i Stockholm.

"Johans Easyrig er virkelig en av de mest revolusjonerende innovasjonene vår bransje har vært med de siste 20 årene. Og hvert år blir den bedre og bedre," sier den 
amerikanske kinematografen Bob Scott. Foto: Ukjent.

Jeg elsker følelsen av samarbeid og utvikling i bransjen,
her hjelper dere hverandre.
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En av framtidsnyhetene på 
IBC 2019 fant man hos det 
kinesiske VR selskapet Insta 
360, som Monitor besøkte 
sammen med Andre Austvoll 
fra Videoutstyr.  Videoutstyr 
er en av de selskapene som ser 
på mulighetene innen VR og 
360 graders kamera.  Hos Insta 
360 kunne vi konstatere at 12K 
VR er her: Insta360 Pro V2.0 
gir superoppløsningsbilder, 
forbedret bildekvalitet og 
teknologiske oppgraderinger.

Vi var nysgjerrig på å se 
løsningen live, men full gjen-
nomgang av produksjonsflyten 
var ikke mulig på Insta360 sin stand.  Vi 
kunne likevel få se spennende test-opptak 
som viste mulighetene ved 360 grader 
i meget høy oppløsning.  Kamera som 
vil ligger på en pris rundt 200.000,- i 
Norge, kommer med 12K super høye 
oppløsningsbilder, viktige forbedringer av 
bildekvaliteten og en rekke nye funksjoner, 
dette tydeliggjør Insta360 Pro som et av de 

IBC 2019 tiltrakk seg mer enn 55 000 
deltagere fra 150 land rundt om i 
verden, og over 1 700 av verdens 
viktigste teknologileverandører og 
viste frem ny teknologi og deltok på 
konferanser.  For oss som har deltatt 
på IBC siden midten av 1990-tallet 
viser IBC seg som en messe som 
er et viktig treffpunkt for mange 
aktører.  Dette viser en dynamisk og 
aktiv bransje, men antallet nyheter 
og oppdateringer oppleves som noe 
lavere enn for 10-15 år siden.  Dette 
har flere grunner i dagens marked 
skjer det nyheter året rundt, men 
nytten av å treffe folk ansikt til 
ansikt har ikke forsvunnet.

Trender på IBC 2019

fremste verktøyene for VR-skaperne.

Stitching verktøy
Insta360 Pro V2.0s nye Stitching Box-
funksjon lar deg koble Insta Pro til en 
datamaskin etter eget valg og outsource 
bildesømarbeid til Pro’s prosessor slik 
at arbeidsprosessen flyter raskere på 

Slik ser det nye Insta360 
Pro kamera ut.

ARTIKLER
Tekst & foto: Anders Olsen

IBC 2019
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disse store bildefilene.  I følge Insta360 
eliminere denne løsningen flaskehalser i 
prosessorkraft og effektivisere hele 360   ° 
arbeidsflyten.

Dynamisk rekkevidde, klarhet og 
hvitbalanse er alle optimalisert i dette 
kamera, her skal du kunne jobbe 
profesjonelt hele veien rundt i bilde. Selv 
i et mørkfarget område i et foto eller en 
video, vil detaljer forbli intakte. Støy er 
også blitt drastisk redusert.
Insta360 Pro eksporterer sømløst ut 10 
høyoppløselige 8K-bilder i rask rekkefølge, 
før de intelligent slås sammen til ett 
superhøyoppløselig 12K-bilde - for både 
stereoskopiske (3D) og monoskopiske 
film eller foto. Utgangsoppløsningen til 
Insta Pro kan justeres manuelt innenfor 
et område på 8,2K (maksimal oppløsning 
for GearVR-headsettet) til 12K.  Andre 
Austvoll og Videoutstyr ser på om dette er 
teknologi som det er interesse for hjemme. 
Vi i Monitor spurte om vi kunne få hånden 
på en testmodell, vi jobber med å få dette på 
plass om mulig.

Smart hos Lawo
Overvåking og administrasjon av 
nettverket har gitt muligheter for flere 
leverandører innen IP-feltet. Lawo Smart 
IP-nettverksovervåkingsverktøysett har 
kommet med oppgradering med støtte 
for SMPTE ST2110. Oppsettet oppdager, 
registrerer og dokumenterer IP-nettverket 
automatisk, en viktig fordel da det foreløpig 
ikke er noen standardiserte metoder for å 

gjøre dette (oppdagelse og registrering er 
en del av AMWA NMOS IS-04, fremdeles 
under utvikling).

Lawo tilbyr også en PTP-monitor, som 
analyserer presisjonstidsprotokoll og 
fungerer som en henvist mottaker for 
viktige tidsmålinger. Denne og annen 
funksjonalitet presenteres som en pakke 
med løsninger som kan implementeres i 
nettverk drevet av Lawo for kunden.

Hele TV-flyten i skyen
Björn Korb fra Qvest Media kunne fortelle 
at teknologi selskapet vinner fram med 
sine løsninger for enklere publisering 
og integrasjon for kringkasting, live og 
AV.  Nylig har selskapet vunnet anbudet 
på skape en helt ny AV-plattform for 
Europaparlamentet.

På IBC 2019 kunne han fortelle om 
hvordan de i løpet av 2019 har utviklet en 
portalløsning for å håndtere kringkasting i 
skyen.  Qvest.Cloud Go! inkluderer første 
bruksklare pakker for medieoppgaver som 
live events-produksjon, postproduksjon, 
arkivering, katastrofegjenoppretting eller 
playout. Pakkene er forhåndskonfigurert 
med skyapplikasjoner fra ledende 

Markedsansvarlig Björn Korb fra Qvest Media 

fortalte om deres løsninger nå først lansert i 

Tyskland, men på vei nordover. 

Andreas Hilmer og Fleming Sørensen fra Lawo



www.monitormagasin.no 4 – 2019  27

programvareprodusenter.
Fremveksten av cloud computing gjør 
det mulig for selskaper å effektivisere 
prosessene med videoinnholdssamling, 
produksjon og distribusjon på en 
fleksibel og tilpasningsdyktig måte 
for alle slags bransjer og tilpasse 
dem med den kontinuerlige endrede 
medieforbruksatferden påpeker Korb.

Qvest.Cloud er laget for selskaper som 
ønsker å administrere og overvåke 
medieteknologien sin - enten på stedet, 
med en enkelt skyleverandør, i et 
multicloud-miljø, eller ved å bruke en 
hybridmodell. Videre kan systemressurser 
skaleres etter behov og kostnadsstrukturen 
for produksjonsprosesser kan analyseres og 
planlegges. For å utføre disse oppgavene, 
kommer Qvest.Cloud med integrerte 
tjenester innen skyautomatisering, 
arbeidsflytorganisering og brukerstyring, 
overvåking, måling og fakturering og 
kostnadskontroll.

Arbeidsflyten i oppsettet er utformet 
med et intuitivt grafisk brukergrensesnitt 
og oppsettet kan integrere eksterne 
leverandørers applikasjon. 
Partnereøkosystemet, som i dag består 
av skyfunksjoner fra over 40 ledende 
produsenter fra medie- og IT-bransjen, 
utvides stadig reklamerer Qvest Media.

Få full båndbredde effekt
Et av de selskapene som Qvest Media 
samarbeider med er Strive, ved en del av 
standen på IBC 2019 fortalte de om sin 
løsning.  Strives teknologi kan integreres 
sømløst i online plattformer og originale 
applikasjoner som webapper, apper for iOS 
og Android, Set-top-bokser eller smarte 
TV-er. Når den er aktivert, lager Strives 
programvare et WebRTC-basert nettverk 
mellom app-abonnentene. Det resulterende 

brukernettverket deler deretter på å laset 
opp videoinnholdet som tradisjonelt vil bli 
distribuert av et innholdsleveringsnettverk 
(CDN). Derfor kan streaming-servere 
og CDN-er tjene opptil 8 ganger mer 
på effektivt båndbredebruk i forhold til 
tidligere.  Strive og Qvest Media har på 
IBC2019 inngått en partnerskapsavtale om 
å rulle ut deres løsning utover i Europa og 
andre kontinenter.

Christoper Probst og Alexander Schäfer fra Strive Technolgies har inngått et samarbeid med Qvest 

Media.

Lys i 
regnvær 
med Zylight
Zylight viste sitt Go-Panel på IBC 2019, 
dette er utendørslampe som også tåler 
fuktighet.

Lampen er en 100W Bi-Color LED Panel, 
med active diffusion og 3100K til 6200K 
variabelt hvitt.  Den kommer med en passiv 
kjøling som gjør at den kan operere vifteløs 
og den kan brukes på strøm eller batteri.  
Selve designe er laget for litt røff bruk, 
og den tåler fuktighet iforhold til IP65 
standarden.

Charlie Collias fra Zylight med Go-Panel lampen som Videoutstyr selger.  LED Panelet skal tåle 

utendørsvær og en smule regn i forhold til IP65 standarden.
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Kvalitet som presser pris
Swit har blitt en fullskala monitor 
leverandør og det kinesiske selskapet viste 
på IBC 2019 en rekke med UHD 12G-SDI 
4K HDR studio monitorer i størrelse 17 til 
23 tommer.  Den største versjonen kommer 
med 10-bit LCD, 12-bit intern prosessering 
og 100% DCI-P3 Color Gamut. 
Dette er fra fargekorrigering til OB-buss 
monitorer til et prispunkt fra 4499,- til 
11.499,- Euro. Altså du får en fullskala 
fargetro monitor til under 120.000,- 
kroner.   Vidar Engen i Videoutstyr som 
selger disse hjemme i Norge har stor tro på 
at dette er kvalitet som vil vekke oppsikt.

Trådløst med egen teknologi
FLOW2000 heter det nye trådløse 
systemet som er basert på SWIT nyeste 
KUWI teknologi.  Løsningen bruker 
5.1-5.9GHz lisensfrie bånd, støtter 3G 
/ HD-SDI og HDMI (Max 1080p60) 
for å overføre signal inn til 450 til 2000 
meter i synsvinkelavstand avhengig 
av RX/TX-modell. Systemet er en ren 
maskinvareforbindelse, plug and play, som 
kan brukes til å få monitorbilde til regissør, 

drone, steadicam osv.  Dette vil være en 
driftsikker løsning til en prisgunstig pris 
hevder Videoutstyr som selger løsningen.

Batterier til lys
Swit viste også på IBC32019 en spennende 
løsning for å koble på strømadapter 
med stabilisert 24V eller 48V utgang til 
kraftige LED-lys som ARRI Skypanel S60, 
Skypanel S120, Swit sitt S-2120CS eller 
energikrevende high-end kameraer.
Adapteren har to V-monterte batterispor, 
som også trekker strøm. Adapteren støtter 
standard 14,4V V-montering batterier 
samt SWIT PB-H260S spesielle 28,8V 
V-mount batterier. TD-R-210S matcher 
opp den resterene spenningene og sender 
den til regulerte 24V- og 48V-utgang (kun 
med 2 x 28,8V batteri) på XLR-kontaktene 
3p og 4p. Den tilgjengelige strømstyrken 
avhenger av typen batterier som brukes, 
opp til 500W.
Adaptermontering TD-R210S monteres 
ved hjelp av en skruestativmekanisme for 
lette stativer, stenger, rør osv.

Vidar Engen fra Videoutstyr med de nye 4K HDR Swit monitorene

Kameraet har nøyaktig samme sensor som 
finnes i EOS C700 FF. og den kan spille 
inn 5,9K på opptil 60p.   Dette kamera 
konkurrerer når det gjelder 6K-oppløsning 
i full frame med Sony sin nye 4:3 sensor 
(Venice) , og ikke minst Panasonic med 
S1H – på begge disse kameraen får du 
full oppløsning kun når du fotograferer 
anamorfisk med 4: 3-sensoren (Venice) 
og 3: 2-sensoren ( Panasonic). Canon tar 
en annen tilnærming for sin profesjonelle 
løsning og de  bruker en 17: 9-full-frame 
sensor for å oppnå nesten 6K-oppløsning, 
noe som betyr at du effektivt vil ha 
mer oppløsning når du fotograferer 
med normale sfæriske linser enn på de 
andre kameraene. Du kan ta bilder med 
anamorfiske linser ved å bruke et 4: 
3-bildeområde, men bare i dette tilfellet 

vil du miste bildeoppløsningen på siden av 
bilderammen med Canon-sensoren. C500 
Mark II tilbyr også anamorfe desqueeze-
alternativer for riktig forhåndsvisning av 
opptakene.

Ny prosessor
Canon tar i bruk de nye DIGIC DV7-
prosessor som lar kameraet spille inn 

Det har gått over syv år siden 
introduksjonen av den originale 
Canon C500, som tidligere var 
Canons flaggskips-kamera før 
C700 ble introdusert i 2016. Og det 
er også allerede 4 år siden C300 
Mark II ble introdusert. Så nå som 
konkurransen øker, var det definitivt 
tid for en oppdatering av Canons 
profesjonelle filmkamera. På IBC 
2019 ble kamera lansert.  Ryktene 
sier at du vil ha mulighet for å se på 
dette kamera på MonitorRoadShow 
i oktober.

Gjør deg klar for nye Canon C500 
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Cinema RAW Light internt på 
opptil 5,9K samt XF-AVC i 4K 
4: 2: 2 10-bit. Så dette kameraet 
gjør endelig det alle håpet at 
C200 og C300 Mark II til slutt 
ville gjort, men nå i en høyere 
oppløsning med en større sensor, 
ganske imponerende ut fra 
spesifikasjonene.  Dette er slik 
vi ser det den største fordelen 
med dette kamera, her får du 
uovertruffen bildekvalitet, stor 
oppløsning og levert med en 
kameraløsning der du kan bruke 
hele Canon sin optikk.
Cinema RAW Light kan levere opp til 5,9K 
og 4K med opptil 60 bilder per sekund, og 
ved 2K i opptil 120 bilder / sek i cropped 
modus, dessverre.

Skyter nesten 6K RAW
Når du bytter til XF-AVC-kodeken i 10-bit 
4: 2: 2, kan du skyte 4K DCI, UHD, 2K 
og HD, da er ikke 5,9K-alternativet en 
mulighet i denne kodeken. (4K leveres 
med 5,9K oversample-behandling, så det 
blir ikke cropped ned). Med XF-AVC kan 
du også skyte opptil 60 bilder i 4K, og 120 
bilder i 2K og HD - men bare cropped.
Kamera kommer inkludert med en LCD 
LM-V2  berøringsskjerm som er på 4,3 
” den er litt større enn den som finnes 
på C200, og har et fint robust mekanisk 
monteringssystem.

Canon kommer med en løsning som gjør 
EVF-valgfritt, noe som er flott: det betyr at 
kameraet lettere kan passe inn på gimbals 
og droner. Grensesnittet som brukes til 
å koble EVF til kameraet, er det samme 
som de bruker for andre tilleggsutstyr. 
EVF i seg selv er en 0,46 ”OLED med 1,77 
megapiksler.
Du kan kjøpe en liten utvidelsesenheten 
som gir deg Genlock, ekstern tilkobling og 
Ethernet til kameraet.  Du kan også kjøpe 
en mye større utvidlesesenhet nr 2, denne 
gir kamera først og fremst et V-Mount til 
kameraet, og også en DC Out med 24 volt, 
2 Ampere, en D-Tap, Genlock, Remote, 
Ethernet, en B4-linsekontakt, 12-G SDI og 
samt ytterligere 2 XLR-plugger.

Ny optikk muligheter
Det som er spennende, er at objektivfeste 
levert med C500 Mark II kan byttes ut av 
brukeren. Standard EF-montering kan 
byttes for et valgfritt PL-montering eller 
for en EF Cine Lock, ved å skru av fire 
skruer med en umbrakonøkkel. Dette er 
flott fordi det tidligere var separate EF- og 
PL-versjoner på mange Canon Cinema-
kameraer, og bruksnytten var derfor mye 
mer begrenset.
Kamera er klar for bestilling i desember 
2019, og flere Canon forhandlere har 
allerede bestilt.   Kamera kan sees og 
oppleves på MonitorRoadShow 2019 i 
Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger 
i Oktober, sier Kalle Mörck fra Canon 
Nordic.  Så det er bare å gjøre seg klar for 
nye spennende kameraopplevelser.

E-sport nytt 
marked for 
kringkastere
Jakten på innhold som tiltrekker seg 
seere er hele nøkkelen til en hver 
TV-suksess.  Sport har vært viktig 
for å skape seere, men med nye 
generasjoner kommer nye trender  
Dette var kanskje en av grunnen til 
at E-sport ble belyst på IBC 2019.

E-sport tilbyr muligheter for kringkastere. 
Med sin voksende fanbase og lange 
livssykluser og mulighet for å skape live 
øyeblikk skulle e-sport  være som lagd for 

TV.  Komplekse rettighetsadministrasjon 
og et publikum som ikke alltid befinner 
seg foran TV-skjermen, fører til nye 
utfordringer.
De globale inntektene fra e-sports 
forventes å nå 1,1 milliarder dollar i år 
alene ifølge data fra spillanalyseselskapet 
Newzoo, og dette er opp 27% siden i 
fjor, med utvidede inntekter på tvers av 
reklame, sponsing og medierettigheter som 
bidrar til den konkurrerende spillsektoren.

To verdener kombineres
Potensialet for tradisjonelle 
kringkastere til å ta i bruk esports-
forretningsmodellen vil bli drevet 
av sponsing og investeringer for 
å generere esports-turneringer, 
forklarer sjef for British Esports 
Association, Chester King.Han 
sier tilpasningen mellom e-sports 
og kringkastere vil fortsette å øke.  

Interessant nok ser kvinnelige e-sports-
fans 15% mer TV i gjennomsnitt enn sine 
mannlige kolleger.
I følge Nielsen Esports fanrapport, 
The Esports Playbook som undersøkte 
esportsektorene i USA, Storbritannia, 
Tyskland og Frankrike, fant den ut 
følgende; -  e-sports fans er ivrige streamere 
som også ser lineær TV og konsumerer 
innhold via alle slags forskjellige skjermer.

    Kalle Mörck fra Canon gleder seg til å 

    vise C500 Mark II fram.
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MONITOR
ROADSHOW
10. til 17. oktober 2019

Monitor RoadShow er et roadshow for leverandører og aktører i
AV-bransjen. Vi har i 2017 og 2018 reist mellom Norges største byer,
Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Nå kommer MonitorRoadShow 
2019 - møt oss i Oslo 10. oktober, Stavanger 14. oktober, Bergen 15. 
oktober og Trondheim 17. oktober.

I løpet av én uke reiser roadshowet rundt med en rekke utstillere og deres
mest imest interessanre produkter og tjenester. Dette er langt mer enn en 
salgsarena. Vår visjon er at MonitorRoadShow skal være et kontaktpunkt
for mennesker i AV-bransjen, slik at avstanden mellom kompetansen
minimeres, i vårt langstrakte og til dels ufremkommelige land.

Book din GRATIS inngang på:
www.monitorroadshow.no
eller se mer fra Roadshow på www.youtube.com/monitormagasin
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UTSTILLERE

Audioteknikk leverer til kunder og installatører 
en kombinasjon av produkter og program-
mering for opplevelsesbaserte installasjoner. 
Vi har spesialkompetanse på interaktivitet, 
3D-mapping og teknologiløsninger for museer 
og andre opplevelsessentere.  

Audioteknikk levere løsningen WATCHOUT. 
WATCHOUT er den langt enkleste, raskeste 
og mest pålitelige måten å lage spektakulære 
presentasjoner på. Fra den mindre konferansen 
hele veien til å kunne levere løsninger eksteriørt 
på de mest kjente bygningene i verden, 

WATCHOUT stiller opp med over 15 års uover-
truffen ytelse og pålitelighet levert av Svenske 
Dataton som Audioteknikk er leverandør for.

PIXILAB BLOCKS er en helt ny programvare for 
å skape og styre rike opplevelser for museum, 
messer, besøkssentre og bedrifter. Den innehol-
der en unik blanding av innhold- og skjermsty-
ring, kontrollsystem, interaktive presentasjoner 
og guide-funksjonalitet på mobile enheter.  
Audioteknikk leverer installasjon og oppsett av 
denne løsningen.

Ellers finner du de på: www.audioteknikk.no

AUDIOTEKNIKK CANON
Canon er og har vært det ledende navnet innen 
bildebehandling de siste 80 årene. De er en 
av de ledende leverandøren av digitale bil-
deløsninger til forbrukere og bedrift-til-bedrift-
løsninger i bransjen. Fokus på teknologi er en 
del av Canons DNA, og selskapet er opptatt av 
å utvide horisonten for hva som er mulig innen 
bildebehandling.

Canon har vært en viktig leverandør av optikk 
og kameraer for film, AV og stillbilde.  Deres 
løsninger der de kombinerer profesjonell optikk 
med digital bildegjengivelse gjør de til en 
ledende internasjonal aktør.  

Canon har nettopp lansert C500 Mark II et 
banebrytende filmkamera som kommer med 
muligheter for RAW-filer til videre filmbear-
beiding.  C500 Mark II, ble presentert på IBC 
tidligere i høst. Det er en ny generasjon Cinema 
EOS-system med 5,9K fullformat-sensor i 
en kompakt kropp, og sies og gi en helt unik 
bildekvalitet.

Ellers finner du de på: www.canon.no



www.monitormagasin.no32  4 – 2019

UTSTILLERE

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 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 
merkevarer 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

KURS OG SEMINARER UNDER MONITOR ROADSHOW
Cintek AS og lysteknisk ansvarlig der Thomas 
Diseth tar for seg de tekniske utfordringene 
rundt modernt filmlys.   Hvordan ”ser” ulike 
kamera-sensorer lys fra LED til forskjell fra 
tungsten og HMI lyskilder?  Hva er forskjellen 
mellom LED-lys du har i stua, og LED-lys for 
film/video? 

HVOR:  Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim

NÅR:  Kl 11.00

Filmfotograf og lysmester Thomas Diseth 
holder foredrag innenfor hvordan du kan 
jobbe med LED-lys for å forbedre det visuelle 
uttrykket ditt innen film, TV eller stillbilde foto.  
En nyttig innsikt i hvordan alle som jobber 
kreativt med lys kan bruke dette bedre.

HVOR:  Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim

NÅR:  Kl 13.00
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MONITOR ROADSHOW
MonitorRoadShow reiser landet rundt i perio-
den 10. til 17. oktober.

Du får oppdatert informasjon og kan registere
deg for gratis deltakelse på

www.monitorroashow.no/tickets

OSLO TORSDAG 

10.OKTOBER
MonitorRoadShow starter opp som i fjor 
på DOGA i Oslo. DOGA, dvs Design og 
Arkitekturmuseumet holder til rett ved 
siden av Jakobs Kirke i Oslo, ved porten til 
Grünerløkka, midt i Oslo sentrum.

Adressen er Hausmannsgate 16

Vi holder opp fra kl 11.00 til 17.00

STAVANGER MANDAG 

14.OKTOBER
MonitorRoadShow er for første gang tilstede i 
Stavanger.  Vi holder til på konferansedelen på 
Radisson Blu Atlantic midt i Stavanger 

Adressen er Olav V s gate 3

Vi holder oppe fra kl 11.00 til 16.00

BERGEN TIRSDAG 

15.OKTOBER
MonitorRoadShow er i Bergen på samme sted 
som sist det vil si Scandic Ørnen Hotell midt i 
Bergen sentrum, kun gåavstand fra mediehus 
og universitet. 
 
Adressen er Lars Hilles gate 18

Vi holder oppe fra kl 11.00 til 17.00

TRONDHEIM TORSDAG 

17.OKTOBER
MonitorRoadShow er i de ærverdige 
lokalene til frimurerlogen, midt i sentrum av 
Trønderbyen.

Adressen er Kongens gate 3

Vi holder opp fra kl 11.00 til 17.00
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UTSTILLERE

Cinetek er en spesialist innen leveranse av 
lys og lysutstyr til den profesjonelle bransjen. 
Grunnlegger av Cinetek AS 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.cinetek.no

CINETEK

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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TURA SCANDINAVIA

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

Er en Nordisk distributør som tilby produkter innenfor 
Lyd & Bilde, Mobil, Data, Foto, TV og Gaming.   

Det skandinaviske selskapet Engström ble en del av Tura Scandinavia i 2019. Engströms leverer et 
stort utvalg av profesjonelle kameraer og utstyr av høy kvalitet til rett pris.  De kan skilte med  kjente 
merkenavn som Manfrotto, Sony, Sigma og flere andre gjengangere innen video og foto.  Deres kunder 
er alt i fra store TV- og filmselskap till vanlige privatpersoner.

Ellers finner du de her: https://www.turascandinavia.com



www.monitormagasin.no36  4 – 2019

Etter å ha erobret luften, tar teknologien oss nå den andre veien. 
Undervannsdroner dukker opp i markedet og dykker i sjøen med et 
kamera for deg, alt til en pris som blir stadig mer overkommelig. Men er 
de noe for proffene?

Tekst: Martin Leisborn

Foto: Chasing Innovation & Martin Leisborn

TEST UNDERVANNSDRONE

Chasing Innovation Gladius Mini

Under vannet uten å dykke

reservedeler og et førsteklasses håndkle for å 
la dronen hvile eller tørke av i naturen, veldig 
bra.

Den neste delen av utstyret er vesken, som 
kan bæres som en ryggsekk. Denne delen viser 
seg også å overgå alle forventninger. Den er av 
god kvalitet, har et rom for dronen og kabelen, 
en separat for delene som ikke må bli våte, 
pluss et rom for nettbrett. Den er vanntett og 
har støpt skumholdere for alle deler som skal 
være inkludert. Det følger også med poser 
for å stappe hoveddelene i for å beskytte mot 
vanndråpe eller sprut under eller etter bruk. 
Rett og slett toppen. Godt gjort, Chasing 
Innovation.

DELENE
Det som utgjør selve droneutstyret er 

først og fremst selve dronen, Gladius, en gul 
38,5 x 22,6 x 13,8 cm stor undervannsrobot 
drevet av fem forskjellige propeller, eller 
"thrustere" som de kalles, og et innebygd 
batteri. Den veier inn på 2,5 kilo og er 
utstyrt med 1 / 2,3 ”CMOS-kamera, f3.0 
fast blenderåpning, ISO 100-300 og takler 
stillbilder med 12 megapiksler i JPEG og 
DNG.

Den tar video i MP4 og oppløsninger 
mellom 1080p og 4K (3840 x 2160) og 
bildefrekvenser mellom 30 og 120 bilder 
per sekund for FHD og bare 30 for 4K. 
Kameraet har et fast fokus og bithastigheten 
er opptil 60 Mbit / s. Du kan se på 
mobilskjermen din hva som skjer og mye 
telemetri-data, og du kan direktesending til 
opp til tre andre mobile enheter samtidig, 
og livestreame 

TYP Undervannsdrone

SENSOR CMOS

OPPLØSNING VIDEO 3840 x 2160

SENSORUPPLØSNING Video: 12 megapixel, 

stillbild: 4000 x 3000

VIDEOFORMAT MP4

STILLBILDSFORMAT DNG, JPEG

BILDRUTEHASTIGHET FHD: 30–120 fps, 

4K: 30 fps

FLASHMINNE 64 GB

GRENSESNITT Wi-Fi

MAX. VERTIKAL HASTIGHET 2 mps

MAX. HORISONTELL HASTIGHET 2 mps

MAX ARBEIDSAVSTAND 100 m

DRIFTTID Opp til 120 min

STØRRELSE H: 13,8 cm, B: 22,6 cm, L: 38,5 cm

VEKT 2,5 kg

PRIS 15 900 kroner plus moms

DISTRIBUTØR Focus Nordic, 

www.focusnordic.no

PLUS
• Superb ryggsekk

• Lett å lære seg å kjøre og ta bilde med

• Bra inbyggete LED-lamper

•  Går helt ned til  100 meter dyp, 

eller 100 meter bortover

MINUS 6060/6066
•  Begrensete fotograferingsfunksjoner

• Lett å få sjøgräs i propellene

Det var bare noen få år siden at luftbårne 
og kamerautstyrte droner ble vanlig blant 
vanlige fotografer og filmskapere. Det 
som føltes som fantasier og uoppnåelige 
bildevinkler var nå mulig for under 20 000 
svenske kroner, vel verdt pengene for selv de 
mindre produksjonsselskapene.

N å  k o m m e r  n e s t e  t r i n n  - 
undervannsdronene. For hvem hadde 
drømt om å kunne sende en kamerautstyrt 
robot og plate bilder og filmer av høy 
kvalitet på dypt vann, uansett temperatur.

Vi er fremdeles i begynnelsen av 
utviklingen, men en pioner på området er 
Chasing Innovations Gladius Mini, som 
koster rundt 14.000 svenske kroner pluss 
moms og kan svømme ned til 100 meters 
dyp, mens det også erter og filmer. Dette 
må vi teste!

UTPAKKING 

1242/5000
Gladius kommer i en eske av høyeste 

kvalitet. Denne emballasjen er ikke noe 
du kaster i resirkuleringen. Tenk iPhone / 
iPad, men større og enda mer godt planlagt. 
Støpt skum med fløyelslignende overflate og 
velformede rom for hver del, store og små. 
Dette puster kvalitet, i det minste så langt.

Selvfølgelig kommer Gladius med 
hoveddelene som dronen selv, basestasjon, 
fjernkontroll og lader. Men i boksen er det 
også en rekke overraskelser, statister som 
trengs ved nærmere ettertanke, men som 
andre produsenter kan ha latt brukeren fikse 
selv. For eksempel ekstra gummipropper, 
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Gladius Mini fra kinesiske  Chasing Innovation er en pioneer innen for området undervannsdronere. Heng med når vi går under vann !

på internett. Du kan også koble til VR-
briller via HDMI. Dette er lovende.

I motsetning til moderne luftdroner, har 
Gladius ingen innebygd kamerastabilisering 
i det hele tatt, verken gimbal eller 
elektroniske, noe som vekker bekymring 
for hvor stabilt videomaterialet vil være. 
Det vil vise seg når vi lanserer det. I kontrast 
har dronen to innebygde LED-lys som er 
dimbare og har en fast fargetemperatur på 
4000-5000 K og en CRI-verdi på 80. Hvor 
godt de fungerer vil også vises godt i vannet.

Basestasjonen er en liten gul kasse som 
skal forbli på land, eller i båten. Den sender 
styresignaler ned til dronen som svømmer 
under vannet og mottar kamerasignalene 
fra den. Vi fra air drone-verdenen er vant 
til trådløs tilkobling, men siden det ikke 
er mulig gjennom vann, må en kabel løpe 
mellom basestasjonen og dronen. Kabelen 
er tilgjengelig i lengder på 50 og 100 
meter, men kan forlenges med mer. Alt 
fotomateriale er lagret med full kvalitet 

i dronens innebygde minne, men det er 
også mulig å ta opp på et micro SD-kort i 
basestasjonen, om enn dessverre bare i 
proxy-kvalitet.

Fjernkontrollen er også gul og har en 
holder for mobil eller nettbrett. Dessverre 
må holderen med armen være skrudd på 
og tas fra hverandre for hver gang dronen 
pakkes ut og pakkes. Det hadde vært 
bedre om det kunne brettes sammen som 
en DJI Mavic-fjernkontroll. Men godt 
montert fungerer det fint. På den er selve 

kontrollkontrollene, start- og stoppknapp 
for dronekameraet, hjul for å kontrollere 
vinkelen på dronen i vannet og dimming 
av lampene, samt knapper for å velge Wi-
Fi-frekvens og dybdesperre. Det er som 
en forenklet versjon av en fjernkontroll fra 
en luftdrone. På den annen side veier den 
nesten ingenting, og to av knappene sitter 
litt halvløse og rasler, noe som føles mer som 
leketøyskvalitet.

Mobilen / nettbrettet kommuniserer med 

Har du 15 000 kr pluss til overs  og trenger undervannsbilder

for filmene dine er det et godt kjøp.

basen via Wi-Fi, og fjernkontrollen igjen 
med mobilen via Bluetooth. Så for at det 
hele skal fungere, må du ha din egen mobil 
eller nettbrett og Chasing Mini-appen 
installert på den.

Nå kan vi begynne å teste Gladius i 
praksis. Vi vil se hvor brukervennlig det er, 
og hvilke bilder- og videoresultater det kan 
gi brukerne. Er dette et produkt for proffene, 
eller mer en morsom ting for forbrukerne?

GLADIUS TESTES I VANN
Det første startforsøket er på skrivebordet 
og mislykkes. Gladius fungerer ikke. 
Enheten vil bli returnert, og en ny kommer 
innen noen dager. Det starter og nå kan 
vi starte. Første gang blir i karet hjemme. 
Det fungerer fint, men bildene er ikke så 
interessante. Nå er det tid for et skikkelig 
dykk i sjøen på vestkysten. Vi tar oss til en 
øy i skjærgården der vi kjører den fra land, 
og også fra en båt. Det er like morsomt som 
å kjøre droner i lufta og Gladius leverer 
bilder og filmer. Og nå kan vi oppsummere 
opplevelsen.
Når det gjelder praktisk bruk, er det veldig 
enkelt å lære å kjøre Gladius, spesielt hvis 
du allerede er vant til å drone. Takket være 
den praktiske vesken er alt inkludert og det 
er enkelt å pakke utstyret ut etterpå. Hele 
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pakken med ryggsekken veier litt over syv 
kilo og er derfor ingenting å ta med som et 
ekstra kamera på lange turer, men å ta til en 
øy og i en båt er ikke noe problem.
Det at dronen er kablet, viste seg ikke å være 
noen ulempe i det hele tatt, den har ingen 
tendenser til å vikle sammen, i alle fall ikke 
da jeg testet den. Det som imidlertid var 
den største vanskeligheten med Gladius, var 
sjøgress som kom inn i propellene og stadig 
avbrøt ytterligere muligheter til å betjene 
den. Da var det veldig godt å kunne trekke 
den inn i ledningen, ellers hadde den holdt 
seg der nede. Gladius er veldig følsom for 
sjøgress og bør derfor slippes litt ut i vannet 
eller direkte fra en båt.

STABILISERING
Bildene fra en drone avhenger av et stabilt 
kamera og god manøvrerbarhet. Gladius har 
ingen kamerastabilisering, ingen gimbal. 
Dog har dronen det, ved hjelp av en tre-
akslet gyro, akselerometer og kompass. 
Dette betyr at skroget ikke spretter rundt 
uansett. Med trening kan det være ganske 
bra selv uten gimbal.
Noe jeg savnet var muligheten til å kjøre 
Gladius sidelengs. Så snart du finner et 
objekt, kjører dronen strømmen og objektet 
forsvinner fra bildet. Foran, bak, opp og 
ned er ikke nok. En veldig god funksjon var 
imidlertid vippealternativet. Dronen kan 

justeres kontinuerlig for å se ned eller opp 
i opptil 45 grader og fortsatt kjøre på. Det 
gjorde det mulig å ta bilder fra topp til bunn 
og fra bunn til topp, skikkelig kult

BILDKVALITET
Når  vi ser  på bildene fra dykkene vi har 

laget. Imidlertid må vi først frigjøre til fordel 
for Gladius, det ser ut som det gjør her i våre 
farvann mellom øyene. Det er ikke direkte 
et tropisk korallrev, og det er ikke dronens 
feil at vi ikke fant noe bedre å tallerke. Det 
er hvis det blir brakt til vakrere dykkervann.

Men å dømme etter de jeg klarte å spille 
inn, tar det ganske bra stillbilder. JPEG-
formatet fungerer bra rett utenfor dronen, 
men DNG-filene er slags rå og er mer 
brukbare. Imidlertid føler jeg skarpheten litt 
myk, kanskje fordi dronen aldri står stille. 
Bevegelsesoskarpheten ville forsvinne hvis 
den hadde en gimbal.

Nå legger jeg videoene i redaktøren og 
sjekker. Det er MP4 og å, hva en hyggelig 
overraskelse. Mye av materialet var veldig 
bra. Selvfølgelig hadde det vært enda 
bedre med råformat, men med en maskin i 
denne prisklassen er 4K MP4 helt i orden! 
Det føles skarpt og godt utsatt. Bildene er 
roligere og mer stabile enn jeg forventet. Så 
lenge jeg ikke gjorde en dårlig manøver med 
spakene, er Gladius fin i vannet og filmer. 
Her føles det imidlertid at kjøring sidelengs 

ville vært veldig ønskelig å kunne følge en 
gjenstand, for eksempel en manet. Men du 
kan panorere dronen høyre-venstre, og det 
fungerer til en viss grad.

KONKLUSJON
Gladius Mini er ingen erstatning 

for en dyk ker med et profesjonelt 
undervannskamera, det kan ganske enkelt 
ikke sammenligne verken kvalitet eller 
kontroll. Men for de som alternativet er å 
hoppe inn med en snorkel og en GoPro eller 
lignende i hånden, er Gladius definitivt et 
løft. Med den kan du holde deg i land og la 
drone-filmen under overflaten i opptil et par 
timer opp til 100 meters dyp, med innebygde 
lamper.

Som i all naturopptak, kreves tålmodighet 
og mange forsøk før pannebildene vises. 
Men de kan definitivt komme. For de som 
trenger å inspisere brygger, hauger, båtskrog, 
eller kanskje finne skipsvrak, uten å ansette 
dykkere, er dette en super praktisk løsning.

Hvis du har 14 000 kr pluss moms og 
trenger tilleggsbilder til filmene dine, er 
dette et godt kjøp. Hvis du vil ha enda flere 
kontrollmuligheter og bildekvalitet, vil det 
være å velge et dyrere alternativ eller vente 
på fremtidige modeller. Utviklingen går 
raskt framover. n

Fjernkontrollen og holderen til mobiltelefonen minner om lignende fra flyvende droner.



www.monitormagasin.no 4 – 2019  39

En brennmanet med sine  trådwr fanges fint med Gladius. Gladius Mini er den siste av en serie undervannsdroner fra det kinesiske selskapet Chasing Innovation.
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AKTUELLT BRANSJENYHETER Tips om bransjenytt
e-post: geir@monitormagasin.no

NEP Connect velger 
Net Insight for 
medienettekspansjon for 
fotballsarenaer i England

NEP Connect, en leverandør av globale tilkoblingstjenester innen 
NEP Group, utvider sitt Nimbra-baserte Anylive distribusjonsnettverk 
over hele Storbritannia. I tillegg til Premier League-arenaene vil den 
inkludere alle 72 arenaer i den engelske ligaen (EFL).

Anylive media-nettverket er basert på Net Insights Nimbra 
MSR-plattform på alle arenaer. Plattformen garanterer "sikker 
overføring med 100% servicekvalitet." Championship League 
bruker den nye Media Acceleration-modulen for JPEG2000 kodet 
distanseproduksjon. På noen arenaer er Nimbra MSR kombinert med 
Nimbra VA for kodet overføring av MPEG4. Den nye Nimbra 1060 
med terabit-kapasitet vil også være en sentral del av NEP Connect sitt 
nettverk.

- Driftseffektiviteten og brukervennligheten gjør at kundene våre 
velger å fortsette å utvide sine kritiske IP-nettverk for fremtiden, 
Henrik Sund, sjef hos  Net Insight. 

NEP kjøper HDR
HDR ble grunnlagt i 2007 og sysselsetter i dag over 100 

personer innen områdene med live sport, underholdning og 
kringkastingsmedier i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 
Og med HDR ombord, tar NEP et stort skritt i sin innsats for å 
etablere seg som verdensledende innen kringkastingstjenester 
og medieteknologiløsninger.

- Jeg er stolt av det vi har oppnådd på bare et tiår, sier HDR-
administrerende direktør Mats Dahlström. Vi er veldig spente 
på å bli medlem av NEP. Å være en del av en organisasjon som 
den vil bidra veldig godt for våre ansatte og våre kunder.

Avtalen mellom de to produksjonsselskapene ble lagt ned 17. 
juni og forventes å bli avsluttet i løpet av tre eller fire kvartaler 
i år. Inntil da vil du jobbe som vanlig som separate selskaper.

Skandinavisk streamingteknologi 
til Malta

GO, Maltas ledende leverandør av kommunikasjonstjenester 
og landets første leverandør av quad play, utvider samarbeidet 
med Edgeware for å bidra til å påvirke TV-seing i landet. Selskapet 
installerte en ny løsning som inkluderer Edgewares CDN og 
originale produkter. Dette, ifølge Edgeware, gjør det mulig å 
distribuere TV-innhold til flere skjermer og tilby seerne en "helt 
mobil og fleksibel TV-opplevelse."

"Ingen annen maskinvareserver kunne levere påliteligheten 
vi ba om, og Edgeware har oppfylt dette løftet på alle måter," sier 
Chris Attard, Senior Manager for TV Systems hos GO. Edgeware 
presenterer også en ende-til-ende-løsning, som betyr at vi ikke 
trenger å se på tilleggsløsninger. Det er en såkalt "one-stop-shop" 
uten risiko, noe som er ekstremt viktig for oss når vi fortsetter å 
fornye tv-seingen.

Johan Bolin, produkt- og teknologisjef hos Edgeware 
kommenterer:

- GO har tydelig vist sin plan om stadig å heve sitt TV-tilbud og 
tilby tjenester som kundene elsker. Dette har allerede vært et langt 
og fruktbart partnerskap, og vi er glade for å fortsette å støtte GO på 
sin reise mot neste epoke av TV-tittinge.

Lab.gruppen med ny 
produktutviklingsleder

Håkan Alfredsson har var med på å etablere Bright Group 
og har jobbet der de siste 25 årene og har vært en aktiv del av 
underholdningsbransjens tekniske side.

- Vi er veldig glade for å kunngjøre at Håkan Alfredsson er 
utnevnt til ny produktutviklingsleder hos Lab.gruppen og Lake. 
Med sine 35 år i pro-lydindustrien har han samlet seg solid erfaring 
innen områder som utleie og installasjon.

Håkans forhold til Lab-gruppen strekker seg langt tilbake og han 
ser frem til sin nye rolle i selskapet.

- Lab-gruppen har alltid vært der for meg som leverandør og 
dette er virksomhet som ligger hjertet mitt nært, sier Håkan. Jeg er 
så fornøyd med muligheten til å jobbe med et så kompetent team 
som dette og å være en del av selskap som jobber med å utvikle 
fremtidens produkter med brukerperspektivet i fokus.
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Mediatec tar over Twentyfourseven
Like etter at NEP gikk ut med informasjon om at de overtar HDR, 

skjer neste oppkjør. Det er nå det NEP-eide liveproduksjonsselskapet 
Mediatec som har kjøpt det Oslo-, København- og Stockholm-
baserte selskapet Twentyfourseven.

Oppkjøpet er enda et puslespill i NEPs mål om å være 
verdensledende innen liveproduksjon. Gjennom dette får du tilgang 
til ytterligere kompetanse og fasiliteter, blant dette et større anlegg i 
Danmark, samt muligheten til å delta i spillrelaterte arrangementer.

- Vi følte oss klare til å ta neste steg i utviklingen av selskapet, 
kommenterer Twentyfourseves administrerende direktør Peter 
Lundgren. Å bli en del av Mediatec og NEP Worldwide Network vil 
være en stor fordel for både våre ansatte og våre kunder.

Focusrite Group 
vokser gjennom kjøp

Focusrite Group publiserte driften i 2014. Siden den gang har ingen 
selskaper vært tilknyttet. Inntil nå, da den tyske høyttalerprodusenten 
Adam Audio ble anskaffet. En strategi som grunnlegger Phil 
Dudderidge sier, er forankret i en omsorgsfull filosofi.

- Visjonen vår er å skape den mest helhetlige kreative opplevelsen 
for både studioteknikere og musikere, og da er det viktig å velge riktig 
merke, sier Focusrite-grunnlegger og styreleder Phil Dudderidge. 
Sammen med Adam Audio kan vi oppnå så mye mer, eliminere 
frustrerende tekniske barrierer for artister som vil spille inn og 
fremheve deres sanne lyd.

Adam Audio vil fortsette sitt arbeid fra hovedkvarteret i Berlin, 
ledet av Christian Hellinger (til høyre for Focusrite-administrerende 
direktør Tim Carroll på bildet) som ser en lys fremtid fremover.

- Jeg er så stolt av det vi har oppnådd de siste 20 årene, sier 
administrerende direktør Adam Audio, Christian Hellinger. Jeg 
gleder meg veldig til hva vi skal oppnå sammen med Focusrite Group 
innen innovativ, profesjonell overvåking.

Biamp Systems 
kjøper seg opp i markedet

Siden Oregon-baserte Biamp Systems ble kjøpt opp av Highlander 
Partners for to år siden, har AV-selskapet stått sterkt. Kort tid etter 
at investeringsselskapet kom inn på eiersiden, kjøpte de Cambridge 
Sound Management. Nå er det klart at neste oppkjøp vil bli stavet 
Audioprof Group International. Dette betyr at de Audioprof-eide 
merkene Apart Audio og Community Høytalere faller inn i Biamp 
Systems 'sortiment.

- Målet vårt er å forvandle selskapet til en komplett leverandør av 
audiovisuelle løsninger, og da er et omfattende utvalg av høyttalere 
høyt prioritert for oss, sier Biamp-administrerende direktør Rashid 
Skaf. Oppkjøpet av Apart Audio and Community er et viktig skritt 
for oss for å nå dette målet.

Broadcast Solutions 
og Zero Density tegner 
strategisk samarbeidssavtal

Zero Densitys Augmented Reality-teknologi er et av puslespillene 
som har tatt den finske hockeyligaen til nye høyder. Og med 
systemintegratoren Broadcast Solutions i ryggen, har disse visuelle 
verktøyene blitt distribuert i flere nordiske land. Men nå vil  Virtual 
Studio utvides ytterligere.

Ved hjelp av en nylig signert strategisk samarbeidsavtale mellom 
partene utvides den geografiske spredningen - Fra Norden, til 
Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Ungarn og Spania.

- Etter å ha jobbet med de nordiske landene som utgangspunkt, 
har vi blitt klar over Broadcast Solutions dype kunnskap og store 
kompetanse på kringkastingsområdet, sier salgssjef UIas Kacmaz, 
Zero Density. Vi er veldig stolte av å ta dette til neste nivå og nå nye 
kunder.

-Zero Density er på verdens absolutt topp på dette området og 
presser stadig grensene for hva som er mulig, sier Antti Laurila, 
global salgssjef i Broadcast Solutions. Virtual Studio-teknologien 
deres er ganske enkelt et revolusjonerende verktøy, og vi ser frem til 
å bringe dette ut til flere europeiske land.
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- Webbasert booking av frilansere og ansatte
- Fordeling av utstyr og ressurser
- Få oversikt over hele produksjoner
- Gi involverte tillgang till oppdatert info
- Lag rapporter, få ekonomisk status
- Enkelt, effektivt og økonomiskt fornuftig

contact@qrew.org

AKTUELT  BRANSJEHNYHETER

TopRight Nordic med  
leverandøravtale med Polestar

TopRight Nordic har tidligere levert SMART Glass til Polestar og 
deres mockup i Torslanda. Nå signerer TopRight en treårig avtale 
med Polestar om å være en leverandør av Pro-AV-løsninger og først 
ut er levering til Oslo og Kina. Opprinnelig er ordreverdien cirka 2 
millioner svenske kroner.

- Verdien av å skape en slik banebrytende løsning for en 
raskt voksende internasjonal kunde i forkant av design og 
teknologiutvikling er større enn den opprinnelige ordreverdien, sier 
Anders Myrbäck, administrerende direktør i TopRight Nordic. Vår 
ambisjon og mål er selvfølgelig å bli en stadig større leverandør til 
Polestar og til alle lokasjoner som skal rulleres ut i fremtiden.

Levering til Oslo og Kina vil skje i august 2019. Endelig levering 
vil skje i september 2019.
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konvertering, 
CD/DVD Prod & kopiering.

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

Navn: Cinetek AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
Internett: www.cintek.no
Produkter: Totalleverandør av 
lys- og kamera relaterte produkter 
til profesjonell film- digital- TV- og 
videoproduksjon.
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