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T-TAP™ viser prosjektet ditt på storskjerm – hvor som helst.

Jada, verden har massevis av filer, og du redigerer på en bærbar datamaskin.  
Flotte greier! Men hvorfor skal man presse seg sammen rundt en liten dataskjerm 
når det er mulig å vise prosjektet på en ordentlig skjerm? AJAs T-TAP utnytter kraften 
som ligger i Thunderbolt™ og gir deg 10-bit video- og lydutgang av høy kvalitet 
i et bærbart format. Én enkelt Thunderbolt™-kabel sørger for både data- og 
strømtilkobling for problemfritt oppsett, slik at du kan vise SD, HD og til og med 
2K til skjermer eller projektorer samtidig og oppnå en strålende framvisning.

Profesjonell monitorering 
som passer i lommen

Maksimal kompatibilitet
T-Tap Bruker AJA´s KONA-teknologi.

Den er kompatibel med et bredt utvalg 
av programvare for redigering, grafikk og 

distribusjon av lyd og bilde.

Kraft og enkelhet
Det er ingen grunn til å gjøre ting for 

kompliserte. Én enkelt Thunderbolt™-kabel 
driver T-TAP og sørger for overføring av data 

med 10 GB/s.  Du kan vise bilder av høy 
kvalitet på en skjerm, en projektor – 

eller begge deler.

Kvalitet og fleksibilitet
Oppnå fleksibilitet med klar og tydelig 10-bit 
SD-, HD- og 2K-video og 8-kanals innebygget 

lydutgang. Send samtidig til 
SDI- og HDMI-skjermer med støtte for 

Deep Color og 3D.

www.aja.com

Les mer på www.aja.com

B e c a u s e  i t  m a t t e r s .
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At ISE 2013, come fact-to-face with new products from over 800 exhibitors showing dozens 
of AV, media and control technologies. Add new lines to your portfolio, get fresh inspiration 
for your projects and embrace the ideas that enable smarter working, building and living.

Find out more. www.iseurope.org

10th
edition

Connect. Communicate. Construct.

A joint venture partnership of
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I dette nummeret
10 n MAKThAVERNE På “FARMEN”
Denne reportasjen står ikke deltakerne i fokus, ei heller den stabile 
programlederen gjennom seks sesonger, Gaute Grøtta Grav. For en 
gang skyld skal vi hedre menneskene bak kameraet. De som gjør alt de 
kan for at personene på skjermen skal fremstå som morsomme, dyktige 
og til tider dumme. De som velger ut hvem som skal få vise seg frem, 
hvordan de skal oppfattes og hvilke historier vi skal følge uke etter uke. 
Kort sagt, menneskene med makt.

16 n CANON 5D MK 3 MOT NIKON D800
De siste årene har det vært store omveltninger i filmkameraverdenen, og 
nye, store aktører har presset seg inn gjennom kinodørene. Men mens 
Nikon D800 ruller ut den røde løperen og byr på velkomstchampagne, 
sniker Canon Mark III seg ut bakveien. Noe har skjedd! Og Monitor 
aner en stabilisering rett rundt hjørnet.

20 n KRINGKASTINGSARKIVET I SUDAN DIGITALISERES 
Sudans kringkastingshistorie strekker seg tilbake til 40-tallet. Nå skal 
historien sikres for framtiden gjennom digitalisering og arkivering.

24 n NETFLIx DøREN TIL VERDENSMARKEDET? 
Med mer enn 30 millioner streaming kunder i USA, Canada, Latin-
Amerika, Storbritannia, Irland og Norden, har Netflix Inc. etablert seg 
som verdens ledende internett abonnementstjeneste for å nyte filmer 
og TV-programmer. Monitor møtte Netflix ledelsen ved Norges lanse-
ringen, for å se på hvilke muligheter Netflix kan gi deg som produsent? 

26 n TEMPOSKIFTE I GRASS VALLEY
Når Grass Valley inviterer til Berns, er det for å laste skipet med nytt 
innhold. Kringkasting er fortsatt kringkasting, men fremtiden rykker 
stadig nærmere. Internett endrer TV-samfunnets sendeplaner, og den 
som vil være med må se forbi de gamle strukturene. Mellom vinglass 
og snitter hang det store spørsmålet fortsatt i luften – kringkasting er 
kringkasting, men hva kan favne bredere enn sending via Internett? 

28 n DIREKTESENDT TV – FOR MINDRE BEGIVENhETER
Skal man lage direktesendinger fra kommunestyremøter, har teknolo-
gien endret seg de siste 15 årene. Vi tester ny teknikk fra Black Magic.

30 n VIRTUELL VIRKELIGhET I KRINGKASTINGSVERDENEN
Virtual Reality (VR) har nylig tatt skrittet inn i den virkelige verden, og 
et økende antall applikasjoner stråler ut av TV-skjermene våre. Seere 
tenker kanskje at denne VR-boomen skyldes et raskt teknologisk kast, 
men kaster man et litt lenger blikk i bakspeilet, kan man skue en 15 år 
lang historie om den virtuelle virkelighetens vugge. 

34 n OPPGRADERING SOM OVERRASKER
”Hva er dette?” var manges reaksjon da Avid presenterte Pro Tools 10, 
bare litt over et år etter at versjon 9 landet med dunder, brak og impo-
nerende nye funksjoner. Hva er egentlig nytt denne gangen – og er det 
i det hele tatt verdt å oppgradere? Vi har kjørt gjennom programmet 
og blitt overrasket både én og to ganger.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYhETER

40 n BRANSJENYTT

42 n GALLERIET

Kringkastingsarkivet i Sudan digitaliseres, side 20

Oppgradering som overrasker, side 34

Canon 5D Mk 3 mot Nikon D800, side 16



LIVE. ON-DEMAND. WEB. MOBIL. KOMPLETT.
NewTek Tricaster - flerkanals mikser for flerkameraproduksjon og kringkasting, med 
effektermikser, grafikk, ISO-opptakere, virtuelle studio og fantastiske kontrollflater. 
 
 
 

 
 
Video 4 AS   Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim     www.video4.no   firma@video4.no   tlf 56 90 42 10
 

Newtek Tricaster 855 (bildet)
24 kanaler, 8 innganger, 8 kanaler ISO 
Veil. pris kr 223 470,- ekskl. mva.  

Newtek Tricaster 455
14-kanaler, 4-innganger, 4-kanaler ISO.
Veil. pris kr 135 660,- ekskl. mva  

www.dracosystem.se  •  info@dracosystem.se  •  tel .  +46(0)19-12 38 07

H S - 2 0 0 0 L  M o b i l e  H D - S t u d i o
Mobil video studio, video mikser med 5 innganger (2 x DVI-D 

og 3 x HD-SDI eller1 x DVI-D og 4 x HD-SDI), logo store, 17 ”

multiview monitor, lydmikser og intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

HS-600 Mobile SD-Studio
Mobil video studio, video mikser med 8 innganger, 

6 for kompositt og 2 DVI-D, multiview monitor, 

lydmikser och intercom / tally system. 

Støtte for 12 volt, Vekt 9 kilo.

Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  - Produktene fi nner du på vår hjemmeside og fra profesjonelle forhandlere

M o b i l e  V i d e o  S t u d i o

Mobile Video Studios • Mixers/Switchers         

Chromakeyers • Converters • LCD-Montors      

Recorders • Character Generators                 

Teleprompters • Distribution Amplifi ers   

Intercom Systems • Time Base Correctors   

Media Presenters • Cables and Repeaters 

PTZ Camera and Control  •  Test Equipment 

and more..      

draco_2012-08-08.indd   1 2012-08-08   13:09:47
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Magasin som mediekanal
The World Association of Newspapers diskuterer nå scenarier for frem-
tidens papirmedier. De avdekker ikke mindre enn 66 endringsdrivere. 
Hadde vi gitt ut dagsavis hadde vi sett store umulige utfordringer foran 
oss. Vi er så heldig at vi gir ut et papir Magasin som nå også er å hente 
digitalt på www.monitormagasin.no, samt at vi aktivt bruker facebook, 
twitter og google+ til å oppdatere om hendelsesnyheter. Reaksjonen 
vi får fra lesere gjør at vi har stor tro på berettigelsen til et magasin som 
Monitor. Vi har derfor lagt store krefter ned på å videreutvikle lay-out 
og presentasjon i magasinet. Dette er endring vi tror du som leser vil 
sette pris på. Vi lever i en tid der medieutviklingen har noen markante 
trekk, publikum blir mer sofistikerte og fragmenterer seg i mindre nisjer 
hvor de forventer mer relevans og høyere kvalitet på innholdet. Disse 
endringsdriverne er viktige for hvordan mediene skal forholde seg til 
leserne:

Fragmentering av publikum: Flere kanaler og innholdsleverandører 
betyr uttynning av publikum for den enkelte leverandør. Personifisert 
innhold: Kundene foretrekker å bli behandlet som enkeltindivider, 
og ikke som del av en gruppe. Individualisme: Økt verdsetting av in-
dividualitet og skreddersøm gir massemedier en ulempe ettersom de 
tilbyr samme innhold til alle. Nye tjenester: Med RSS/webfeeds og 
personlige nettsider kan alle sette sammen sitt eget nyhetsbilde. Sosiale 
nettverk: Facebook og andre sosiale nettverk vokser i betydning, og tar 
over mye av formidlingen av nyheter og snakkiser. Globalisering av pu-
blikum: Kulturelle barrierer følger i mindre grad geografiske grenser, og 
medier fra andre land stjeler tid og oppmerksomhet. Mindre lojalitet: 
Hvis publikum ikke liker det de får er det lavere terskel for å bytte til 
en annen leverandør.

Mange av disse utfordringene mener vi at vi møter med en tydelig sat-
sing og tro på at papir magasinet har en egen leseropplevelse. Monitor 
kommer ut i over 6000 eksemplarer og dekker hele TV, film og multi-
mediebransjen som ingen andre aktører i markedet. Medieutviklingen 
fordrer likevel at vi må skjerpe oss ytterligere for å være tilstede og 
utvikle oss dynamisk på nett og i interaksjon med leserne. Dette vil 
være et omfattende satsingsområdet for oss 
i 2013. Vi håper at du er med oss inn i 
det nye året. Ta for eksempel å scan 
QR-koden til vår facebook-side og 
følg oss der på nett eller mobil. Vi 
tar i glede i mot spørsmål, ytringer 
og tilbakemeldinger også her.

GEIR BERGERSEN
Redaktør

FORLAG 
Forlaget nye Medier AS

ANSVARLIG UTGIVER/REDAKTøR 
Geir Bergersen 48 03 41 83

geir@monitormagasin.no

LAYOUT
Odd Qvam 94 19 31 40

odd@monitormagasin.no

ANNONSER 
Forlaget nye Medier AS 

Telefon: 48 03 41 83

Telefaks: 94 77 04 42

ABONNEMENT
abonnement@monitormagasin.no

øKONOMI
Økonor Sandefjord

MEDARBEIDERE I DETTE NUMMER
Tine Victoria Jepsen Trangsrud, 

Bertel Roth, Alex iversen, Solvår 

Sæter og Camilla næsmo.

ADRESSE
Postboks 33, 3209 Sandefjord

Telefon: +47-48 03 41 83

Telefaks: +47-94 77 04 42

 

ISSN
1504-579X

hJEMMESIDE
www.monitormagasin.no

MONITOR SVERIGE
Forlag: Hansen Forlag AB

Adresse: Prästgatan 2 ,416 66 Göteborg

Telefon: +46 31 775 65 50

E-post redaksjon: martin@hansenforlag.se

E-post annonser: camilla@hansenforlag.se

Hjemmeside: www.tidningenmonitor.se

MONITOR DANMARK 
Forlag: Monitor Danmark ApS

Adresse: Skovduevej 3, 

2970 Hørsholm, Danmark

Telefon: +45-70 20 98 38

E-post redaksjon: redaktionen@monitor.dk

E-post annonser: kim@monitor.dk

Hjemmeside: www.monitor.dk

Abonnement i norden: 10 utgaver over 2 år 420,– inklusiv moms. Bestilling av abonnenment skjer enklest gjennom innbetaling på 
bankgiro 5010 05 49074. Skriv navn og adresse på giroen, samt Monitor abonnement. Du kan også bestille abonnement på www.
monitormagasin.no. Adresseendring gjøres skriftlig ved å sende oss en e-post, faks eller brev. Din nåværende adresse bør oppgis 
på adresselappen, samt om mulig abonnentsnummer som står bak på din siste utgave av Monitor. Ettertrykk av materialet fra 
Monitor er helt eller delvis forbudt og bryter med norsk lov. 



Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/hyperdeckstudio*Prisene er eksklusive MVA

Nå kan du få en diskopptaker med utrolig kvalitet som tar opp og spiller av 
med rimelige solid state disker. HyperDeck Studio fungerer som en vanlig 
diskopptaker, og har doble diskslotter slik at opptaket vil fortsette automatisk 
på neste disk i det øyeblikket den ene er full. Det betyr ubegrenset opptak! 
HyperDeck Studio støtter 10 bit ukomprimert samt komprimert DNxHD og 
ProRes opptak så du kan bare sette inn diskene og redigere video direkte 
uten fi lkopiering! HyperDeck Studio er optimal for live produksjon, instant 
reply og serverbruk!

Utmerket kvalitet

HyperDeck Shuttle fungerer med både komprimert og 
full kvalitet ukomprimert video. Du kan velge mellom 
10 bit ProRes, DNxHD MXF, DNxHD, QuickTime og 
ukomprimert 10 bit QuickTime opptak og avspilling. 

Med ukomprimert vil du få et matematisk perfekt «klone» opptak mellom 
capture og avspilling slik at du alltid kan stole på opptaket ditt fordi det ikke 
fi nnes bedre kvalitet tilgjengelig!

Kjent diskopptaker design!

HyperDeck Studio har en kjent stil og design med 
transport knapper, jog/shuttle knott, kontrollport 
og innebygd LCD! Du får ubegrenset varighet på 

opptakene siden HyperDeck Studio har doble SSD-slotter, når en disk er 
full fortsetter opptaket automatisk på den andre disken. 

Opptak med solid state disker (SSD)

Koble til en rask 2,5” solid state disk i HyperDeck 
Studio og start opptak! SSD disker blir brukt i 
stasjonære og bærbare datamaskiner så prisene 
blir stadig rimeligere samtidig som kapasiteten blir 

større! Koble til en SSD i datamaskinen din og disken vil legge seg rett på 
skrivebordet! Filene er lagret i standard QuickTime eller MXF fi lformater 
slik at du kan bruke videoene i programvaren på Mac, Windows og Linux.

Bruk kameraer, switchere og monitorer

Med SDI og HDMI innganger og utganger 
fungerer HyperDeck Studio med så godt som 
alle kameraer, switchere eller monitorer! Koble 
til TV eller videoprojektor for umiddelbar 

forhåndsvisning på settet eller få spennende live action replay med 
ATEM produksjonsswitchere. Det kan til og med brukes til digital skilting. 
Trykk play to ganger for sløyfeavspilling! Tenk deg å bruke utmerket 
kringkastingkvalitets 10 bit opptak på ditt neste live event!

HyperDeck Studio
€835*

Introduserer HyperDeck Studio, diskopptakeren 
for video som bruker solid state disker!

Nå med

og
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Panasonic lanserer nye profesjonelle skjermer
Panasonics avdeling for visuelle systemløsninger lanserer nå to nye 
modeller i den nye LF50-serien med profesjonelle LCD-skjermer for 
offentlige miljøer: 80-tommeren TH-80LF50 og 70-tommeren TH-
70LF50.

Den nye LF50-serien av profesjonelle skjermer blir tilgjengelige i 
november 2012. Skjermene kommer med et utsøkt design, slanke ram-
mer, høy lysstyrke, kontrastforhold på 5000:1 og utrolig lav vekt som 
gjør LF50-serien perfekt for montering på interiøret. 

Med den høye lysstyrken på 700 cd/m² og kontrast på 5000:1 er 
blikkfanget som disse skjermene presenterer sikret selv i de største of-
fentlige rom. Selv i miljøer med konkurrerende oppmerksomhet ga-
ranterer skjermene levende og naturlige bilder i optimal kvalitet med 
full-HD 1080P-kvalitet. 

En ultratynn skjerm på kun 89 millimeter i et minimalistisk design 
gjør skjermene ideelle på offentlige steder. Når skjermene plasseres 
på mer uvanlige steder reduseres behovet for direkte tilgang gjennom 
LF50-seriens LAN-tilkobling. 

Utleie- og eventbransjen vil utvilsomt sette pris på det unike opp-
henget med øyebolt, som gjør det enklere å feste skjermen i takdra-
ger. Den svært lave vekten på 47 kilo gjør det også mulig å plassere 
skjermene trygt i provisoriske vegger. Sammen med valgfri HD-SDI-
funksjon og beskyttelsesglass etablerer den nye skjermserien seg som 
en ny industristandard. 

Den nye LF50-serien gir 24-timers skjermvisning en ny betydning. 
Med LED bakgrunnsbelysning kan strømforbruket reduseres til kun 
260 watt ved en lysstyrke på 700 cd/m² (TH-70LF50), som kan ka-
rakteriseres som en revolusjon innen strømsparing i det audiovisuelle 
markedet. Velger man å montere skjermene på stender eller ved hjelp 
av veggbraketter kan man montere en robust og beskyttende glassplate 
som gir ekstra beskyttelse mot skade når skjermen er plassert på mer 
utsatte steder.

Videovegger med opptil 5 x 5 skjermer og ikke mindre enn 10 til-
koblingspunkter betyr at Panasonics LF50-serie er utstyrt for en stor 

Oxygen DCT lan-
sert ”neste gene-
rasjon”, premium 
kvalitets 7,67 
”OLED (organic 
light emitting dio-
de) feltmonitorer 

for studio, uteopptak og satellitt nyheter.
Fargestyringskontrollen gir fremragende farger og med meget gode 

sort detaljert. Serien medEvolution Pro P3 produksjon monitorer, er 
den siste i rekken med OLED-skjermer (7.67 ”), og med en oppløsning 
på 1280x800 piksler og et fargespekter på 110%. Mens monitorene 
har eksepsjonelle egenskaper og fasiliteter er de priset svært konkur-
ransedyktig med en pris £ 1721, noe som er 35% lavere pris enn andre 

spennvidde av ulike muligheter for profesjonelle skjermer for offent-
lige miljøer. Det er forventet høy etterspørsel når skjermserien blir 
tilgjengelig i november. Kundene oppfordres til å ta produktene i 
nærmere øyesyn på Panasonics nettsted: http://business.panasonic.
co.uk/visual-system/

Sammen med 42-tommeren og 50-tommeren kompletterer Pana-
sonic skjermutvalget med PF50-serien, som blant annet består av 
60-tommer TH-60PF50 og 65-tommeren TH-65PF50. Tilgjengelig 
fra høsten 2012 og ideell for presentasjoner tilbyr PF50-serien trådløst 
visning av innhold fra PC, iPad™ og iPhone®. Bred visningsvinkel for 
skarp og naturlig bildekvalitet, bruddsikkert og solid frontglass gir 
100000 timer sikker drift.

pris: Kontakt leverandør
Leverandør: panasonic
http://business.panasonic.co.uk/visual-system/

oxygen DCt 7,67 oLED feltmonitorer
tilsvarende modeller tilgjengelig i dag.

Den nye skjermen er designet for å oppfylle et bredt spekter av app-
likasjoner for alt fra sport kringkasting til studio basert produksjon. 
Den kommer med et bredt utvalg av tilkoblingsmuligheter med til 3G/
HD/SD-SDI og HDMI input for opp til 1080 50p og 60p signaler og 
kompositt, YUV analoge innganger. Det er også lyd inn-og utganger, 
samt en hodetelefon kontakt på skjermen for lyd måling.

Det er 10 forskjellige modeller i Evolution Pro P3 produksjons-
serien med skjermer, fra 5 ”til 17”, som også inkluderer modeller med 
mulighet for opptak til SD-HC-kort. 

pris: Kontakt leverandør
Leverandør: oxygen DCt 
www.oxygendct.com



Panasonic introduserer 
ag-aF101a-serien
AG-AF101A-serien er en profesjonelt kameraopptaker i HD-kvalitet med Micro 4/3” 
feste for utskiftbar optikk. På samme måte som for vanlige modeller i AG-AF101-serien, 
kan AG-AF101A-serien bruke en lang rekke objektiver*, inkludert Micro 4/3”-kompa-
tible DSLR-objektiv (Digital Single Lens Reflex) og filmobjektiv med et stativfeste. AG-
AF101A-serien har også tokanals XLR-lydterminaler for lydopptak og flere funksjoner 
for profesjonelle behov. 

I tillegg til PH-modus med profesjonell kvalitet (gjennomsnittlig cirka 21 Mbit/s, maks. 
24 Mbit/s), samsvarer AG-AF101A-serien med standarden AVCHD ver. 2.0 (AVCHD 
Progressive) i den nye PS-modusen (gjennomsnittlig ca. 25 Mbit/s, maks. 28 Mbit/s) 
for opptak, avspilling og kopiering av (kun via HDMI) progressive bilder i full-HD 
(1080/59.94p, 1080/50p). PS-/PH-modusene støtter ukomprimerte opptak med toka-
nals lydopptak med 16 biters LPCM. 

AG-AF101A-serien kan på en ny måte sende ut HD-signaler i 10-biters 4:2:2-kvalitet 
via kameraets SDI-terminal til eksterne enheter som P2-opptakeren AG-HPD24, som er 
kompatibel med 10-biters høykvalitets innspilling via SDI. P2-opptakeren synkroniserer 
også Start/Stop for innspilling med AG-AF101A-seriens REC Start/Stop. 

AG-AF101A-serien er utstyrt med funksjonen for utvidet fokusstøtte, som forstørrer 
midten av det viste bildet, samt sikkerhetssonemerker for 2.39:1 (cinemascope-format). 

pris: Kontakt Leverandør
Leverandør: panasonic
http://business.panasonic.co.uk

Nye produkter fra Roland
Ny spennende produkter fra Roland Systems Group ble presentert på Interbee. Vi kan nå 
presentere to nye spennende produkter som utfyller hverandre, R-88 Audio Felt Recorder 
(jan 2013) og iPad Remote Software for M-480 (okt 2012).

M-200i er en helt nydesignet kompakt live mikser, med et nytt grafisk grensesnitt på iPad.
Løsningen med iPad er fullt integrert, slik at den fungerer som en stor skjerm med touch 
muligheter. Roland forventer å levere de nye produkter på slutten av januar 2013. Du kan 
se en detaljerte videogjennomgang og produktinfo på Roland sine nettsider.

pris: Kontakt Leverandør
Leverandør: roland
www.rolandsystemsgroup.no

Point source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.

Line source: the T-Series, 
innovation in a nutshell.
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Tekst: Tine Victoria Jepsen Trangsrud

Foto: Bertel Roth og Alex Iversen

REPORTASJE FRILANSPRODUKSJON

Makthaverne på ”Farmen” 

E n suksessoppskrift krever mer enn en dyktig caster og en 
kreativ redaktør. Få utenfor bransjen vet hva som trengs for 
å spikre en realityserie i ti uker, med sendeskjema tre ganger 
i uken.

Årets ”Farmen”-besetning består blant annet av seks reality team, 
hvert bestående av en fotograf, en lydmann og en LET-regi/reporter 
(Merk: de fleste i denne kategorien går under det selvutnevnte navnet 
regi).

Disse teamene overlapper hverandre tre og tre, og sørger for at diskene 
fylles med reality og konkurranser fra 06.00 til 23.00 hver dag.

Foruten reality-teamene har ”Farmen” også et dokumentar-team som 
dekker ”Magasinet”, og et drama-team som dekker ”Markedet”. Sist ne-

vnte omfatter også om lag 270 statister hver onsdag.
Onsdag er også dagen hvor turnusene starter eller slutter for de fleste 

i produksjonen. De som har jobbet en uke drar nå hjem og har fri til 
neste onsdag. Det går direktebuss mellom Oslo og Valdres, noe de fleste 
benytter seg av.

Produksjonsassistenten
Årets ”Farmen-gård” ligger idyllisk til helt nede ved elva. For å komme 
hit må man ta av fra E16, inn på en grusvei og fortsette med bil flere 
hundre meter nedover en meget steil bakke. Sånn gjør man det riktig 
nok ikke under innspillingen av ”Farmen”. Ettersom innspillingen fo-
regår i 1912, hvor de færreste eide en bil, skal deltakerne ikke se eller 

I denne reportasjen skal vi møte teamet bak Farmen. De som gjør alt de kan for at 
personene på skjermen skal fremstå som morsomme, dyktige og til tider dumme. 
De som velger ut hvem som skal få vise seg frem, hvordan de skal oppfattes og hvilke 
historier vi skal følge uke etter uke. Kort sagt, menneskene med makt.



høre motoriserte kjøretøy. Bilene må derfor plasseres på toppen av 
bakken, og alt ferdsel herifra må skje til fots, med trillebårer eller 
med hest og vogn.

Det tar på å gå opp og ned den bakken, men jeg får mye muskler i 
løpet av disse månedene, sier Elizabeth Sommerfeldt. Hun er en av 
fire produksjonsassistenter, nylig utdannet fra prosjekt- og produks-
jonsledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Dette er hennes første 
ordentlige produksjon.

Det kuleste med å være på ”Farmen” er at jeg gjør ting jeg ikke 
trodde jeg kom til å gjøre. For eksempel å stjele en gris midt på nat-
ten eller å kle meg ut som en gutt fra 1912, forteller Sommerfeldt.

Den største utfordringen så langt har, ifølge Sommerfeldt vært da 
Østfold fylke bestemte seg for å senke elva Begna. Gjerdene som ble 
bygget før innspillingen, skulle være med på å holde dyrene innheg-
net slik at de ikke gikk ut på åkeren og forspiste seg på bygg. Da elva 
ble senket, nådde ikke gjerdene lenger ned til vannet, og sauene og 
geitene kunne fritt spasere ut. En del av produksjonsassistentens 
jobb ble da å fange dyrene, samt å bygge nytt gjerde.

Det jeg syns er verst med denne stillingen er for eksempel når en 
fotograf har glemt noe i bilen som han enkelt kunne ha fått med seg 
da han gikk ned. Da må en av produksjonsassistentene gå den tjue 
minutter lange turen opp og ned bakken kun for den ene tingen. 
Da kan det koke litt i toppen, men så klager man til de andre ”prod.
assene” og får det ut av systemet, sier Sommerfeldt.

Merker du noe til hierarki?
 Jeg merker det, men vil ikke si at jeg er utsatt for det. Det går i ledd 

og jeg får beskjeder av koordinator, men hvis produksjonslederen 

 Elizabeth Sommerfeldt har vært frilans produksjonsassistent på Farmen.

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Kino Flo Diva-Lite 400.

TV og foto belysning
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“Flourocent” 
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• Forbruk: 300w, lysutbytte: 
 1000w softlight
• Suveren fargegjen-
 givelse: 95 CRI
• Patenterte truematch 
 75w rør
• 2900, 3200 eller 5500 K
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ber meg om noe så forholder jeg meg til henne.
Ville du vært der du er i dag uten tre år på Høgskolen?
Det er vanskelig å si. Jeg trenger nok ikke tyngden fra Lillehammer 

for å være en god produksjonsassistent. Flere av de andre ”prod.assene” 
her har kun jobbet tidligere, og de klarer seg veldig bra. Tanken om at 
jeg kunne ha jobbet istedenfor å sittet på skolebenken har slått meg, 
men jeg vil jo ikke være produksjonsassistent år etter år, så kanskje 
skolegangen gjør at jeg klatrer litt raskere oppover. Jeg har i hvert fall 
fått mere selvtillit og blitt tryggere på hva jeg er god for.

Pre- og postproduksjon 
De første årene med ”Farmen” ble innspillingen påbegynt i juni, med 
premiere samme høst. Da innspillingen skulle skje på Sørlandet, måtte 
de forskyve produksjonen på grunn av alle sommergjestene som kom. 
I år er det første gang på lenge programmet blir sendt før jul, noe som 
skaper et ekstra hektisk miljø hos etterarbeiderne. I lokalene til Strix 
Televisjon i Oslo sitter det tolv loggere, seks klippere, tre sammensyere, 
to klippassistenter og to redaktører. De går igjennom alt av materiale, det 
vil si rundt 105 disker hver uke. Loggerne, som startet i august, har nå 
kommet til uke fem av ”Farmen”. Med andre ord ligger de kun fire uker 
foran det vi ser på TV-skjermen. Etter planen skal klippingen være ferdig 
i månedsskifte november/desember, og siste sending vises rett før jul.

Opptak 
Som produksjonsleder starter Sigrid Hågenrud med morgenmøte 
klokka 09.00 hver dag. Bortsett fra onsdager, hvor hun fungerer som 
innspillingsleder, oppholder hun seg for det meste på produksjonskon-

toret som er plassert på Danebu Kongsgaard, omlag 20 minutter unna 
location.

 Jeg har så flinke koordinatorer som skriver dagsplaner og orienterer 
produksjonsassistentene om dagen, så jeg føler ikke jeg har altfor mye 
å gjøre. Min oppgave blir å ligge forut for tiden og tenke på de neste 
dagene, forteller Hågenrud.

Forarbeidet startet allerede i oktober i fjor med søk etter location. 
Siden 2004 har TV2 i samarbeid med Strix Televisjon, hatt et tema som 
skal farge den gjellende sesongen. I fjor var temaet ”Edens hage”, og i år 
har valget falt på ”Livshjulet – med hest og korn i fokus”.

I år ville vi ha tema som omhandlet korn. Da ble det naturlig å finne 
en gård i Oppland.

For utenom kornåker har produksjonen en rekke krav til en potensiell 
location. Man skal ikke se eller høre annen bebyggelse eller vei. Gården 
må ha plass til dyrehold, bestå av flere bygg og det må være tilgang 
til innsjø eller elv. I tillegg må det ligge et overnattingssted for crewet 
maksimum 20 minutter unna gården.

Når gården er funnet, må man gå i gang med å finne dyr som skal bo 
der sammen med deltakerne. Dette skal naturlig nok være produksjons-
dyr som var vanlige i 1912.

De mest vanlige kuene i Valdres på den tiden var telemarkskuer, og 
derfor bruker vi det. Vi måtte også finne ei ku som var så langt på vei at 
hun kom til å kalve i program fire, sier Hågenrud.

Hva har vært det mest utfordrende med produksjonen?
– Som på alle produksjoner hvor mye forgår utendørs er været noe 
man gjerne skulle hatt kontroll over. På ”Farmen” har vi i tillegg hatt 
litt problemer med haner som galer, kubjeller og rauting. Men det har 

Sigrid Hågenrud er produksjonsleder på Farmen, hun har hatt ansvaret for planleggingen.

Fakta
I juli fikk TV2 sin dårligste måling med andelsfall på 16 
prosent fra samme periode i fjor, når vi ser på antall seere. 
NRK og TVNorge ble sommerens store kanalvinnere med 
fremgang på henholdsvis 11 og 17 prosent fra i fjor.

Tallene fra september viste derimot at TV2s hovedkanal 
økte sin andel fra 20,5 prosent i fjor til 21,8 prosent i år, 
en oppgang på 1,3 prosentpoeng. Til sammenligning økte 
TVNorge fra 9,0 i fjor til 9,8 prosent i år, en oppgang på 0,8 
prosentpoeng. Ettersom de fleste av høstens premierer er 
unnagjort i september, gir tallene fra denne måneden en god 
pekepinn på hvordan ratingen blir i oktober og november.

Høyere prosentpoeng til tross, tar vi en nærmere titt på 
TV2s programmer denne høsten, ser vi at det er nysatsinge-
ne som kommer dårligst ut. Programmet ”Sent med Simen 
Sund” har kun klart å lokke 15.0000 seere i snitt, og ”Cover 
Me” ble flyttet fra prime-time til sent lørdagskveld. En god 
indikasjon på at programmet ikke leverer seertallmessig. 
Den redaksjonelle storsatsningen ”Ettermiddagen” fikk ter-
ningkast 3 av VGs anmelder da den første gang gikk på lufta 
i april i år. Fem måneder senere kan man se at programmet 
har 77.000 seere i snitt – 3000 mindre enn den australske 
såpeserien ”Home and Away” i samme periode.

Det som redder kanalen er de faste programmene som 
”Skal vi danse”, ”Norske Talenter”, og nå ”Farmen”.
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jo også sin sjarm at livet her går sin gang.
Ettersom dette er den åttende sesongen av ”Farmen”, er det naturlig at det 

har vært en del utskiftning av crew underveis. I år er det kun et fåtall som har 
vært med på produksjonen tidligere. Hva tenker du om det?

Jeg mener det er både positivt og negativt. Det er bra å ha de gamle for 
å ha kontinuitet. De har vært med og gjort det før. På den andre siden er 
det positivt med friskt blod og nytenking, smiler Hågenrud.

Teknisk 
Å ha eget teknisk utstyr kan ikke være påkrevd på en produksjon som 
dette. Derfor leies alt utstyret hos Twentyfourseven i Oslo. De fem ka-
meraene som blir brukt er av typen Sony XDcam HD. Lydutstyret er 
Wisycom Wireless. Country Manager, Arne Volleng hos Twentyfourse-
ven, beskriver det trådløse utstyret som nytt og hot på markedet.

Det er det utstyret som per dags dato gir best rekkevidde. På slike 
produksjoner som ”Farmen” er det også viktig at utstyret tåler en støyt, 
forklarer Volleng. 24/7 har testet ut diverse utstyr på produksjoner som 
71 Grader Nord og Paradise Hotel. Med erfaring har han lært at spørs-
målet ikke er om noe blir borte og ødelagt, men hvor mye som blir det.

De fleste av skadene som oppstår skyldes vann og såkalt mennesk-
elig svikt. For eksempel om en fotograf går i skogen og snubler i ei rot. 
Uforutsette ting kan oppstå, som her på ”Farmen” for noen uker siden da 
ei katte hoppet opp på linsa og gjorde at det kom sand og grus i optikken. 
Da var det ikke annet å gjøre enn å sende det til Oslo for rens. Heldigvis 
bruker vi som oftest kun tre kameraer på reality, så vi har to i backup om 
noe skulle gå veldig galt.

Volleng er med på ”Farmen” på onsdagene. Med seg har han ”logistikk 

og support tørkekasser” som holder opp til 50 plussgrader og 5 prosent 
luftfuktighet. Om noe går på tverke og det bare er å vente, er en ”Sup-
port flight” god å ha. Den begynner etter hvert å bli et velkjent fenomen 
for frilansere. På toppen finner mann en kaffemaskin og under ligger et 
utvalg av kaffekapsler. I neste skuff ligger ladere av diverse varianter, og 
når ingenting annet fungerer og tålmodigheten for lengst har tatt slutt, 
da er det bare å ta frem konjakken i nederste skuff!

I fjor hadde de litt rot med utstyret. I år har de en tekniskassistent som 
hele tiden er på location.

Han har fargekodet alt tekniskutstyr hvor hvert team følger sin farge. 
Det har fungert bra. Da vet vi med engang hva som er borte og kan 
begynne å lete der det teamet har vært den dagen.

Nytt i år er at noen av bildene kommer fra et fjernstyrt helikopter, et 
oktokopter som er et helikopter med åtte rotorer. Foruten åtte motorer 
som styrer hver sin rotor, har oktokopterne blant annet elektroniske 
gyroer, GPS og pan-tilt til kameraet. Skulle det komme et vindpust som 
prøver å løfte den ene siden, vil motorene tilpasse hastighetene slik at 
det ikke påvirker filmingen. Gyroene gjør så kameraet hele tiden holdes 
i den stillingen man opprinnelig har satt den til. 

Oktokopter fungerer bra på ”Farmen” hvor innspillingen foregår over 
flere måneder.

Bildene som blir tatt kan ikke brukes igjen fordi de skyter over et langt 
tidsrom, og det vil gi et kontinuitetsbrudd. Med et oktokopter kan man 
ta tilleggsbilder etter årstidene. Et helikopter er dyrt og omfattende å 
leie inn i forhold. 

Det negative er at det er såpass nytt at det ikke er så mange som er 
gode på det enda. Det er fjernstyrt, så vi skal helst finne en person som 

Gaute Grøtta Grav (Programleder), VIbeke Ringen (Produsent) og Fredrik Sandahl (Prosjektleder TV 2).



er en dyktig fotograf og flyger på samme tid, sier Volleng.

Produsenten
Som ”Farmen-produksjonens overhode” har hun nok å se til. Den 
største utfordringen mener hun selv er at de i år sender parallelt. 

Det blir stressende, men ikke mere enn at vi klarer å håndtere det, 
sier Vibeke Ringen. Hun er på gården søndag til torsdag. Fredager 
har hun overlevering til etterarbeid sammen med en redaktør i Oslo. 

Samtidig har hun fjorten deltagere og flere dyr som det skal holdes 
orden på. 
På ”Farmen” er det viktig at dyrene får ordentlig stell og blir tatt 
godt vare på. Derfor har vi en egen dyreansvarlig som følger opp 
dyrene, forklarer Ringen.

Hva er det med ”Farmen” som fenger det norske folk?
Jeg tror det er fordi det er typisk norsk serie. Som i alle realityserier 
kan man fort kjenne seg igjen i deltakerne, man får sympati med 
dem eller lar seg irritere. Samtidig er ”Farmen” et familieprogram. 
Det fenger i alle aldere. 

Nytt i år er at de har begynt med magasinet som går ut på at de 
hver onsdag sender et dokumentarinnslag som har fokus på regio-
nen. Dette tror Vibeke gjør at de også får med seg den eldre garden. 

Er du ikke redd for at folk blir lei av konseptet?
Etter seertallene å bedømme virker det heldigvis ikke sånn. Jeg 

tror folk liker at de vet hva de får. Variasjonen ligger i ny gård, nytt 
sted og nye deltakere hver sesong. 

Hva tenker du om hierarkiet innen TV-bransjen?
Jeg vet det eksisterer, men mener samtidig at vi i alle jobber 

trenger klare rammer og arbeidsfordeling. I bunn og grunn vil vi 
alle det samme, og vi er alle viktige for at produksjonen skal gå på 
skinner. Vibeke har selv hatt stilling som produksjonsassistent og 
tror at det gjør henne til en bedre, men også strengere sjef.

Jeg setter krav til folk. Jeg har selv vært i deres situasjon og vet 
hva som forventes. 

Selv om alle har klare rammer på opptak, er det sosiale aspektet 
uten noen form for klasseskille, ifølge Ringen.

Jeg kan gjerne sette meg sammen med produksjonsassistentene 
og spise middag. Vi har en flat struktur her på ”Farmen”. Jeg har også 
minste produksjonsbilen, smiler hun. 

Oppsummert
Produksjonen Farmen har på denne måten fungert som en skole 
i praktisk opptaksteknikk i mange år. Kunnskapen om hvordan 
man jobber med reality og mulighetene for at frilansmedarbeidere 
kan utvikle seg fra år til år, gir derfor utviklingsmuligheter for en 
stor mengde med frilansere. Det at det faste teamet har hatt lang 
kontinuitet i arbeidet gjør også at erfaringer kan deles og utvik-
les. Kanskje er dette noe av grunnen til at Farmen i 2012 står fram 
som et glittrende eksempel på norsk utviklet TV-produksjon. Se-
ertallene ser iallefall ut til å holde seg, og mediaeksponeringen for 
deltakerne i nettaviser og sosiale medier har nærmest eksplodert 
de siste årene. Kanskje er derfor Farmen et eksempel på den slags 
felleskapsopplevelser som fortsatt intressere og skaper oppmerk-
somhet hos store deler av seermassen. I hvilken grad Farmen greier 
å fornye seg og skape oppmerksomhet i nye tiår, blir spennende å se. 
Reality-bølgen har nå preget TV-verden siden slutten av 1990-tallet, 
spørsmålet blir hva slags TV-opplevelser publikum vil tiltrekkes av 
i 2020. Uansett er det iallefall sikkert at mange av de som har vært 
involvert i Farmen, er de som kommer til å prege også framtidens 
TV-opplevelser. n

THE WIRELESS
MASTERPIECE

Igjennom årtier har Sennheiser blitt sett på som en 
pålitelig og innovativ partner. Det forplikter! Med DIGITAL 
9000-serien har Sennheiser ganske enkelt skapt en ny 
standard for digital trådløs overføring. DIGITAL 9000 
er i en klasse for seg på grunn av den ekstremt gode 
lydkvaliteten og den pålitelige radio-overføringen. D 9000 
er et digitalt trådløst system som overfører ukomprimert 
lyd! D 9000 sitt intuitive brukergrensesnitt gir brukerne en 
komplett oversikt over alle parametre. D 9000 er et unikt 
og innovativt systemt og er „best-in-class“ av alle trådløse 
systemer. D 9000 er en fremtidsrettet investering.

Les hvorfor TV 2 Norge valgte D9000:
www.sennheisernordic.no

DIGITAL 9000-serien
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På vei til opptak i bil. Jeg prøver å gi et raskt 
kjøpsråd til en bekjent, samtidig som jeg 
manøvrerer en trafikknute i rundkjøringen.

– Sjekk ut D800 eller Mark III, sier jeg, neste 
trinn i bildekvalitet ligger rundt hundrelap-
pen, og slippes i oktober. 

– Men jeg vil ha et ekte videokamera, sier 
det i andre enden, et sånt de har på Rapport!

Ålreit. Vi får dra hele leksen: Et ordentlig 
videokamera, "et sånt de har på Rapport", er 
utviklet for nyhetsfotografen gjennom flere 
tiår. Det er lett å håndtere for én person. Som 
regel styrer man zoom og start/stopp med 
høyrehånden, mens man bruker skulder og 

Hva har et stillbildekamera i et filmtidsskrift å gjøre? Hvilken plass har digitale speilreflekskameraer i det 

hele tatt i videobransjen? Hvor lenge skal denne unntakstilstanden vare? De siste årene har det vært store 

omveltninger i filmkameraverdenen, og nye, store aktører har presset seg inn gjennom kinodørene. Men 

mens Nikon D800 ruller ut den røde løperen og byr på velkomstchampagne, sniker Canon Mark III seg ut 

bakveien. Noe har skjedd! Og Monitor aner en stabilisering rett rundt hjørnet.

Canon 5D Mk 3 mot Nikon D800

Ulike mål for ulike kameraer

Tekst & foto: Jonatan Kruse

TEST KAMERA

venstrehånden til å stabilisere og kompo-
nere. Optikken er ofte fastmontert for bedre 
prestasjon og lavere pris, lyddelen sitter i ka-
meraryggen med XLR-kontakter og analoge 
volumkontroller. Blir du angrepet, kan du slå 
metallklossen i hodet på synderen og skaffe 
deg noen minutters forsprang i flukten. Ny-
hetskamera. Sånn de har på Rapport. Har aldri 
levert spesielt vakre bilder.

Men hva hvis du nå ønsker deg vakre bilder? 
Hvis du til og med kan jobbe litt ekstra for å 
få perfekte komposjoner og lyssettinger: Hva 
gjør du? 

Det enkle svaret er at du legger en null til 

prislappen, og starter fra skratsj. Men teknolo-
gi og tilfeldigheter har åpnet et vindu av mulig-
heter. Nikon har nettopp åpnet dørene, Canon 
har lagt til kai. Det handler om filmfunksjonen 
på digitale speilreflekskameraer, DSLR. Du 
kommer til å måtte jobbe deg krokrygget for 
å kompensere for alle ergonomiske feil, men 
resultatet feier videokameraene av matten og 
holder mål for direkte visning på kinolerretet! 

Nikon D800
Vi hadde et modellopptak her for noen uker 
siden, hvor hovedpersonen mailet og spurte 
om hvilken farge hun skulle ha på undertøyet 
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Velkalkulert fotoglede 
Hva betyr dette i praksis? Jo, det går faktisk 
an å lese ut ren matematisk fotoglede av de 
ovenstående tallene, hvis man bare tolker 
dem riktig. For det første, kan sensorens 36 
megapiksler sammenlignes med mellomfor-
mat. Studio-opptakene ble eventyrlige, med 
mulighet for å komponere seg lenger og lenger 
inn i det eksponerte motivet. Alternativt kan 
man bare nyte skarpheten i det man har fanget 
på brikken. Ulempen er at hver eksponering 
tar 50 MB, og at kravene til arkivering øker – 
men søren heller! Legger man til kameraets 
lysfølsomhet, og at det lille bruset som følger 
med sensorens kraftige oppløsning faktisk blir 
veldig lekkert, begynner man å kunne trekke 
konklusjoner. D800-et er fantastisk i mørket! 
Det nærmest ikke-eksisterende lyset i et fest-
lokale kan brukes til avansert lyssetting, og 

for å ikke lage sludd i kameraet. Spørsmålet 
var helt rimelig, men formuleringen var så 
fin at jeg satte e-posten i glass og ramme og 
hang den opp. Jeg blir varm om hjertet hver 
gang jeg går forbi den. På samme måte strå-
ler D800 av varme når man pakker det opp. 
Huset gir et pålitelig, nesten oljeglatt inntrykk 
og jeg vil trykke og kjenne på det, bare fordi 
jeg kan. Grensesnittet er liksom mykere enn 
hos Canon, med flere dedikerte knapper og 
små strømbrytere. Her velger konkurrenten 
heller menyer eller knappekombinasjoner. 
Under overflaten står Nikons filosofi om lett 
tilgjengelig funksjonalitet mot Canons idé 
om å skjerme for uintenderte feil. Dette er 
en smakssak. Blant nyhetene på D800 finner 
vi to knapper rett ved objektivet som regule-
rer blender i filmmodus, samt en switch for 
stillbildemodus eller video. Jeg minner om at 
denne omtalen har fullt fokus på filmmoduset, 
selv om det ikke er mulig å forbigå stillbilde-
varianten i total stillhet. En god del avansert 
funksjonalitet, som hvitbalanse, stillbildekva-
litet, bracketing, ISO, eksponeringshastighet 
og så videre, kan justeres med knapper og 
knotter. Huset er fullt av dem. Her er det også 
en utmerket 3,2 tommers bildeskjerm på 921 
000 piksler, og inngang for CF og SD-kort. Ka-
meraet har fuktbeskyttelse, og bak ett av gum-
midekslene finner vi mikrofoninngang, uttak 
for hodetelefon og mini-HDMI for monitor-
signal. Og med dét, mine damer og herrer, er 
hintet til testens hovedkonklusjon servert.

Nikons D800 er en ren lystopplevelse, men 
før vi kommer så langt, skal vi innom litt tall-
nerding. Sensoren måler 36 megapiksler eller 
7360 x 4912 bildepunkter. Med gassen i bånn 
knipser det 6 bilder per sekund (i beskåret mo-
dus), du har 51 fokuspunkter å velge mellom, 
og ISO-spennet er på 100-6400 med maksnivå 
50-25600. Kameraet våkner på 0,14 sekunder 
og fyrer av skuddet 42 millisekunder etter du 
har gitt beskjeden med pekefingeren. Lukke-
ren har fått et stillemodus-alternativ, og skal 
holde til 200 000 eksponeringer. Det er stan-
dard i denne klassen. Internminnet klarer et 
20-talls bilder i fullformat, USB-kontakten er 
av 3.0-standard og batteriet av EN-EL15-type, 
altså ikke kompatibelt med D700. I filmmodus 
skyter kameraet opptil 1920 x 1080p 24, 25 el-
ler 30, alternativt 1280 x 720p 25, 30, 50 og 60 
bilder pr. sekund. Lagringskodeken er H.264 
/ MPEG4, i størrelsesordenen 25 MBit/s. 
Her har Canon et I-frame only-modus, som 
tar lettredigerte filer på omtrent halve størrel-
sen, noe Nikon kan lære av. Monomikrofon er 
innebygd, og ekstern kan kobles til. Maksimal 
opptakstid er 30 minutter for videoklipp. 

kameraet fanger det som vanligvis går i svart. 
Med litt eksponeringstrening blir stearinlys og 
partyrefleksjoner elegante fargeflekker i bil-
det. Begir man seg ut i byens natteliv, kaster bi-
lenes bremselys et effektfullt rødskjær over ga-
telysenes skinn. Sverten gir seg til kjenne uten 
tegn til støy, og hudtonene er som blanke ark 
for bynattens eventyr. Dette er ren fotoglede: 
Døgnet får flere fototimer. Og hvis man går 
over til filmmodus? Gleden holder seg, mildt 
sagt, og eventyret festes på minnekortet. Gitt 
lukker 1/50-del, vidåpen blender og passende 
ISO, sluker apparatet den ene byen etter den 
andre. Unner du deg en 85 millimeterslinse 
og sikter på vakre ansikter, blir du ikke skuf-
fet. Autofokus fungerer som en halvgrei støtte 
på grunn av ansiktsgjenkjenningen, men ikke 
regn med å ro i land B-foto på dette. Sammen-
lagt er kameraets filmfunksjon av høy kvalitet!

To ekstra knapper for blender. Men hvorfor virker de ikke 
under opptak? 

Lekker og gjennomtenkt. På bildet vises motlyslåsen for langtidseksponering.

Seiersbildet. HDMI-signalet holder til både livesending og 
innspilling – men holder kontakten...?



www.monitormagasin.no18  DESEMBER 2012

avgjørende HDmi
Virker det for godt til å være sant, er det ofte 
dét. Med D800 er dette imidlertid bare halve 
sannheten. Planlegger du langfilmen "Vakre 
ansikter i naturlig New York-lys", er det ingen-
ting som kan stoppe deg: Kast fra deg bladet, 
løp og kjøp! Vil du derimot endre naturlig til 
kjølig i etterarbeidet, eller på en annen måte 
bevege deg vekk fra "what you see is what you 
get”, risikerer du trøbbel. Den overfloden av 
data man er vant til fra stillbilde-tagninger, 
og som tillater høye doser av postproduks-
jon og fremkalling, får du ikke i H.264-koden. 
Stol heller på kameraets skjerm og gjør så lite 
posting som mulig – helt motsatt av arbeids-
metoden med Arri og RED. Det er imidlertid 
hjelp å få, og her kommer refrenget, der Nikon 
synger av full hals, mens Canon holder kjeft:

HDMI-ut gir deg ukomprimert, full-HD 
4:2:2 som både tillater monitorering og lag-
ring på ekstern båndopptaker med bedre ko-
dek enn H.264. Den gir deg ikke uendelige 
postmuligheter, men åpner for langt mer se-
riøs produksjon enn Mark III, som mangler 
tilsvarende finesser. Når dét er sagt, er feltet 
åpnet for hjemmesnekring både i felt og stu-
dio, der kameraet er en liten del av et større 
maskineri. Filmelskere generelt og Nikon-
elskere spesielt, vil pimpe kameraet sønder og 
sammen – fordi det er mulig, fordi det lønner 
seg og fordi det blir bra!

Canon 5D Mark III
Hallo – det var et feiltrinn! Canon prøvde 
først å dempe ryktene om at Mark IIs film-
funksjon var mer tilfeldig enn gjennomtenkt, 
men nå snakker man åpent om det. Firmaets 
5D Mark III er et av deres beste kameraer no-
ensinne. På stillbilder er det helt rått, og med 
et batterigrep er den en selvsagt kompanjong 
for en hvilken som helst presse-, mote- eller 
nyhetsfotograf. Men det er ikke noe filmka-
mera, selv om grunnfunksjonen holder minst 
like høy kvalitet som 5D Mk II. 

Ny organisering av detaljene 
Spesifikasjonslisten først. Klipp ut og mål 
den mot D800-eren hvis du vil sammenlig-
ne. Tjueto megapiksler (mot D800s 36) gir 
bilder på 5760 x 3840 piksler. ISO-omfanget 
spenner fra 50 til 102 400 hvis man regner 
med overvekslerne. Nikon stopper på 25 000. 
Kameraet lagrer selvfølgelig både RAW-14 
bits og JPEG. Velger man filmmodus, er det 
H.264 som gjelder. Canon har valgt to kom-
primeringsmetoder: normal og I-frame only, 
som veier dobbelt så mye, men hopper over 
GOP-sekvensene og dermed gjør koden let-

tere å redigere. 
Filmmodus finnes i 1920 x 1080p 24, 25 

og 30 samt 1280 x 720p 50 og 60. Vil du 
regne AF-punkter, kommer du till 61. Set-
ter du den på maskingeværnivå, blir det 6 
bilder pr. sekund. Dette er det samme som 
hos konkurrenten, men hos Canon får du full 
oppløsning. I motsetning til Nikon, har det 
ingen innebygd blitz. Derimot får du samme 
batterimodell som Mark II bruker. 

Sammenligner man med 5D Mark II, har 
oppdateringen en rekke mindre forbedringer. 
Velgeren for manuelt modus, lukker- eller 
blenderprioritering har fått en låseknapp som 
hjelper deg å unngå utilsiktede handlinger. 
Strømknappen er flyttet opp til oversiden 
på kameraet, hvor den er lettere tilgjengelig. 
Filmmoduset har fått en egen strømswitch 
med start/stopp-knapp, og noen av funksjon-
sknappene har byttet plass. Kameraet har blitt 

en anelse større, menysystemet er fundamen-
talt omarbeidet og antall kortplasser har gått 
fra én til to. Strålende muligheter fra de større 
kameraene, nå kan man bruke både CF og SD 
samtidig. Apparatet er dessuten utstyrt med 
mulighet for å stille eksponering samt HDR-
funksjon. Fornuftig, og synkront med Nikon.

Kamerahus og gledesrus
Jeg ble smått lyrisk i møtet med D800s stillbil-
defunksjoner. Canon gir nesten samme foto-
glede. Apparatet har færre knapper, men flere 
menyfunksjoner. Det er en smakssak hva man 
foretrekker. Følelsen av å være herre over lyset 
kommer også med Mark III, og jeg forstår at 
det handler mer om en ny generasjon stillbil-
dekameraer enn om enkeltstående modeller. 
5D åpner dørene til et helt nytt nivå av fo-
tografering i mørke omgivelser. Det har aldri 
vært morsommere å ta bilder! Systemet for 

Ny organisering og on/off-knapp der man vil ha den. Skjermen er brutalt bra!

Legg merke til switchen for film og foto, samt den nye utformingen av knappene. Kameraet har ingen funksjon for å skru av 
søkeren under langtidseksponeringer, noe D800 har. 



autofokus er videreutviklet siden Mark II, og har nå 61 punkter. Jeg 
lurer imidlertid på om disse ikke er i veien i eksponeringsarbeidet. 
Grensesnittet for menyen er også endret, men er det til det bedre? 
Er det egentlig lettere og raskere å finne frem? Når jeg vrir og skrur 
på kameraet, får jeg følelsen av at det tåler en anelse mer juling enn 
Nikon, men jeg har verken råd eller lyst til å prøve på ordentlig. 
Canon 5D Mark III er et godt kamera, svært godt, men likevel får 
jeg ikke lyst til å oppgradere fra mitt Mark II. Muligens ligger svaret 
i filmmoduset, som nå har fått en egen knapp.

Canon gir fra seg forspranget
På filmsiden har Mark III fått lydnivåmåler og mulighet for å spille 
inn I-frames only, noe som letter redigeringen markant. Et elek-
tronisk vater gjør det lettere å balansere, og sammen med de øv-
rige forbedringene er kameraet et bedre valg på innspillingssted. 
Man har til en viss grad lyttet til brukernes ønsker og skrudd opp 
kameraet. Men var det dette vi ville ha? Kunne ikke Canon bedre 
enn som så? Jeg kobler en HDMI-monitor til kameraet, og mistan-
ken blir styrket. Hvordan jeg enn trykker og justerer, får jeg ikke 
et rent monitorsignal i bildet. Dette burde vært en selvfølge med 
Mark III. Jeg kan altså ikke ta opp signalet som kameraet sender 
eksternt. Her velger Canon å gi Nikons D800 et forsprang, mens 
de selv setter filmskaperne i andre rekke. Canon 5D Mark III er 
et stillbildekamera for stillbildefotografer – kanskje det beste som 
noensinne er laget – men det fortjener ingen jubel i Monitors pro-
dukttest (Monitor er et tidsskrift for bevegelig film og kringkasting, 
ikke stillbildefoto. Red. anm.).

Og vinneren er …
Nikon D800 er et stillbildekamera av høy rang. Som filmkamera 
er det et smertefullt og tungmanøvrert, men deilig, kompromiss. 
Barnesykdommene man ønsket å kurere på Canon Mark II er i prin-
sippet tatt hånd om på D800-eren (bortsett fra XLR-inngangene, 
selvfølgelig). Dette gjør egentlig kameraet til en verdig oppfølger. 
Selv om kamerahuset virkelig leverer, kan det like mye tolkes som 
en hilsen fra Nikon om at firmaet fra nå av tar filmbiten alvorlig. 
Fotografen kan velge Nikon som inngangskamera, samtidig som 
den som har investert i Nikon-objektiver og begynner å få filmbe-
stillinger nå kan holde seg til merket. Nikon kommer til å levere 
mer i fremtiden. Canon kunne kapret førsteplassen, hvis de hadde 
villet. Ønskelisten var klar og forspranget etablert. I stedet har de 
spilt ballen over til Nikon. Hvorfor? Med 5D Mark II åpnet Canon 
et vindu av muligheter uten å ta seg betalt for det. Gevinsten ble 
en halv filmbransje for prisen av en forvirret markedsplan. Selve 
grunnideen om stillbildekamera og filmkamera sto i fare for å gå 
tapt. Med 5D-kameraet signaliserer de det klart og tydelig at de 
som har "stillbilde" på visittkortet godt kan kaste seg på filmtoget, 
mens den som lever av å sende ut filmfakturaer må søke lykken i 
en annen kolleksjon. Mark III ble lansert i en parentes lenge etter 
etableringen av Canons C-produkter. Med et for sterkt Mark III 
konkurrerer man ut det større og dyrere 1DC til en pris som er 
for lav. I forlengelsen undergraver man mulighetene for digitale 
filmkameraer hvis man lar filmnissene stjele fra stillfotografenes 
godteskål. Mark III er et utmerket stillbildekamera. Det holder 
også lenge, svært lenge, som filmkamera. Men 5Ds egentlige opp-
følger heter C300, eller aller helst 1DC. Og ingen av disse er med i 
testen, som altså kårer Nikon D800 som ganske klar og velfortjent 
vinner av Monitors DSLR-duell! n 33 03 53 20

97 05 53 20 
info@intersonic.no 
www.intersonic.no

DU HØRER DEM HVER DAG!
Men visste du at de sannsynligvis er med på å bestemme hvem du har som favorittstasjon?

Orban Optimod 8600 - lydforbedring som både kan 

Enhver radio fortjener en Optimod som gir et jevnt, 
kraftig og klart lydbilde og utnytter eteren maksimalt!

Orban Optimod FM 8300 v.2 
Avansert prosessering til gunstig pris.

OrbanOptimod FM5500 
Kompromissløs prosessering du har råd til!

Orban Optimod-PC 1101 
Optimod 8500HD-klasse PCI-E stereoprosesserings-

lydkort. Microsoft Windows® Audio prosessor lydkort for 
profesjonell kringkasting og streaming. 

111202.indd   1 2011-12-02   18.19

Sammen med Orban’s AAC+ streaming encoder 
Opticodec-PC 1010PE, får du førblø�ende god 

lyd med så lite som 32kb/s.
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Kringkastingsarkivet 
i Sudan digitaliseres 

S portsreportasjer og spillefilm er nok ikke det de fleste nord-
menn forbinder med Sudan, men det krigsherjede landet i 
Nord-Afrika har en lang historie med kringkasting og sitter 
på et gigantisk arkiv av film og TV.

Det statlige eide Sudan Radio and TV Corporations (tidligere Su-
dan National Broadcasting Corporation) kringkastet sine første TV-
sendinger i 1962, mens radiosendingene startet på 40-tallet.

Nå skal det audiovisuelle materialet digitaliseres og bevares for fram-
tiden gjennom et prosjekt der Universitet i Bergen (UiB) står i spissen. 
I februar 2012 ble det underskrevet en intensjonsavtale mellom UiB og 
Informasjonsministeriet i Sudan, og i starten av oktober kom beskjeden 
om at den norske ambassaden i Sudan vil finansiere et treårig prosjekt 
med digitalisering og arkivering. Rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, 
reiser i starten av 2013 til hovedstaden Khartoum for å signere samar-
beidsavtalen. 

Spennende prosjekt med store utfordringer
Terje Thue er overingeniør ved institutt ved informasjons- og medievi-
tenskap (infomedia) ved UiB, og er den i prosjektgruppa som skal stå 
for planlegging og teknisk gjennomføring av digitaliseringen.

Det er et utrolig spennende prosjekt, men det har også mange nye 
utfordringer knyttet til seg. Det er veldig viktig med god planlegging 
i forkant før vi setter i gang med innkjøp og installering av utstyr for 
digitaliseringen.

Thue forteller at det er massive mengder audovisuelt materiale som 
ligger på lager i Sudan, men at det er vanskelig å få en ordentlig oversikt 
over dette.

Vi har regnet oss fram til at vi skal digitalisere ca. 60 000 taper med 
TV-sendinger og ca. 10 000 ruller med film. Hva som ligger på disse 
tapene og hvor mange av dem som er brukbare er det umulig å si per 
dags dato. Dessverre finnes det svært lite metadata, noe som kan by 
på problemer.

Må utvikle tekniske løsninger
Selve digitaliseringen skal foregå i Khartoum, som er en av verdens 
varmeste og tørreste hovedsteder, på det varmeste kan temperaturene 
krype opp mot 50 grader. Dette gjør at de tekniske utfordringene er 
store.

Mange ting må være på plass før vi kan begynne arbeidet. Våre sam-

arbeidspartnere i Sudan skal sørge for at vi får tilgang til lokaler med 
elektrisitet og aircondition på plass sånn at forholdene ligger til rette 
for en effektiv arbeidsprosess. På grunn av det varme og støvete klimaet 
er det vanskelig å si hvordan gamle tapeformater har klart seg gjennom 
årene. Vi håper at mest mulig av innholdet er inntakt slik at det lar seg 
digitalisere og vi får bevart det for framtida.

Planleggingen for gjennomføringen av arbeidet er allerede godt i 
gang forteller Thue:

– Vi arbeider nå med å utarbeide systemløsninger og organisere arki-
vet for å gjøre det klart for digitalisering. Utstyr vil bli kjøpt inn i løpet 
av 2013 med påfølgende opplæring av lokalt personale. Målet er å få 
digitalisert det meste av materialet i løpet av 3-5 år, avhengig av tilstand 
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Terje Thue er overingeniør ved Infomedia, UiB og har 
ansvar for den tekniske biten ved prosjektet.

Sudans kringkastingshistorie strekker seg tilbake til 40-tallet. Nå skal historien sik-
res for framtiden gjennom digitalisering og arkivering, og det ved hjelp fra Norge.



og andre uforutsette ting som måtte oppstå.
Gjennom digitaliseringsprosessen og arkivering skal materialet gjøres lett tilgjengelig for 

kringkastingen i Sudan, og en stor del av arkivet skal også bli lagret i Bergen slik at forskere og 
studenter får tilgang til arkivet. For UiB er det viktig at prosjektet er med på å generere forskning. 

 – En stor utfordring er å få overført store filmengder mellom Sudan og Norge. Sannsynligvis 
vil det meste av arkivet bli overført som lavoppløslige filer for påsyn i Norge, forskere vil så 
kunne “bestille” det innholdet som de eventuelt trenger i høyoppløselig form. Disse vil så bli 
lagret på UiB sitt MAM.

Viktig historie vil sikres
Terje Thue og resten av prosjektgruppa gleder seg til å ta fatt på arbeidet og understreker at 
kringkastingarkivet inneholder viktig historie som vil sikres for framtiden.

Sudan var blant de første land i Afrika som startet med fjernsynssendinger og det aller første 
som sendte i farger. Det viktigste aspektet med prosjektet er å redde innholdet og ta vare på 
kulturarven for både Sudan, Sør-Sudan og Afrika, i tillegg vil det også være et bidrag til verdens 
kulturarv som sådan. n

Fakta
• Sudan er Afrikas tredje største land og 
det 16. største i verden. Ca. 41 millioner 
mennesker bor i landet
• Sør-Sudan var fram til 2011 en del av 
Sudan og er med det verdens yngste stat
• Sudan er allerede i gang med systema-
tisk digitalisering av landets radioarkiv
• Initativet til digitaliseringsprosjektet 
kom fra Institutt for arkeologi-, historie, 
kultur- og religionsvitenskap (AHKR) 
ved UiB som har en lang historie med 
samarbeid med Sudan
• I tillegg til overingeniør Terje Thue 
består prosjektgruppa fra UiB av profes-
sor Anders Bjørkelo ved AHKR, Erik 
Hauke Tønnesen, Kristine Folmann 
og Morten Heiselberg fra Universitets-
biblioteket og student Munna Jaffar 
Ibrahim.

En liten del av TV- og filmarkivet som i dag ligger lagret i Sudan.
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LiveU utvider mulighetene for LIVE video. I tillegg til de tradisjonelle LiveU-løsningene, 
kan du nå bruke laptop eller smartphone app for å sende LIVE video hjem. Alle de 
inngående videostrømmene kan styres og overvåkes samtidig, gjennom et sentralt 
styringssystem inne på mottakerstedet.

Løsningen for LIVE video

Kontakt oss for mer informasjon

• LU60/LU70 - Verdensledende bærbar sender for høy kvalitet 
• LiveU Xtender - Ekstern remote antenne for LU60/LU70
• LU40 - Belteenhet for live video
• LiveU Lite - Programvare for laptop
• LiveU Smart - App for iPhone/Android og iPad
• LiveU Dashboard - Sentralt Styringssystem

Send video direkte – nå også fra smarttelefon, iPad eller Laptop
U
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Single Server Output

LU40

LU-Lite

LU-Smart (iPhone)

LU-Smart (iPad)

LU70
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REPORTASJE FILM På NETT

netflix døren til verdensmarkedet? 

V i ønsker å formidle alle typer film og serier. Dette gjelder 
både filmer som er populære på global basis, og filmer som 
er produsert av lokale filmskapere, sier Neil Hunt produkt-
sjefen i Netflix. Han viser til publikumsroste Lillyhammer 

som et godt eksempel for hvordan nordmenn også kan tjene penger 
gjennom tjenestene deres. 

 – Selv om markedet i USA er for smalt til å sende slike serier på 
kommersiell TV, gir vi nå tilgang til serien over nettet, noe som i dette 
tilfellet har vist seg å gi stor suksess. 

Hvilke muligheter kan Netflix gi norsk film-og TV-produsenter til å selge 

sitt materiale gjennom kanalen?
Vi har en bred miks av filmer og TV-programmer tilgjengelig på Net-

flix, fra Hollywood, internasjonale og lokale leverandører og i mange 
sjangre, fra dokumentarer og thrillere til dramaer, science-fiction og 
romantiske komedier. Vårt innholdsteam leter på verdensmarkedet 
for få fatt i det beste innholdet, basert på hva vi ser publikum etterspør 
vil vi jakte på interessant innhold. Netflix-løsningen er sydd rundt at 
publikum velger filmsjangere som interesserer de, og får opp aktuelle 
tilbud i forhold til dette. Gjennom lanseringen i Norge, kan kanskje 
selskapet også fungere som en distribusjonskanal for norsk innhold. 

Med mer enn 30 millioner streaming kunder i USA, Canada, Latin-Amerika, Stor-
britannia, Irland og Norden, har Netflix Inc. etablert seg som verdens ledende in-
ternett abonnementstjeneste for å nyte filmer og TV-programmer. Monitor møtte 
Netflix ledelsen ved Norges lanseringen, for å se på hvilke muligheter Netflix kan 
gi deg som produsent? 

Produktsjef Neil Hunt og innkjøpssjef 
Ted Sarandos i Netflix.



netflix døren til verdensmarkedet? 

Innkjøp av film
Europeiske produkter blir vurdert av innkjøpssjef Ted Saran-
dos team i Los Angeles. Her har også Netflix en egen spesia-
listgruppe til og for det Europeiske markedet. – Vi er alltid på 
utkikk etter nye produkter. Hva som blir kjøpt avhenger av 
kvalitet, om målgruppen er tydelig og så klart pris, sier Hunt. 
Dersom du ønsker at ditt produkt skal bli tilgjengelig på Netflix 
må du overføre filene dine gjennom den profesjonelle nettde-
lingstjenesten Aspira. – Vi bruker også Aspira når vi jobber 
med originale serier slik som Lilyhammer, og som vi når gjør 
med House of Cars. Tjenesten gjør det mulig å dele filer raskt 
og enkelt, samt at det åpner for daglige oppdateringer. 

I følge Hunt fokuserer ikke Netflix på en bestemt målgruppe, 
men tilpasser seg hver enkelt forbruker – ved opprettelse av 
konto må man først svare på en rekke spørsmål i forhold til 
preferanser. Deretter vurderer brukeren filmene eller seriene 
etter hvert som de sees, noe som gir grunnlag for videre an-
befalinger. I følge Hunt gir dette Netflixbrukere en strålende 
mulighet til å oppdage filmer de ikke tidligere har hatt kjenn-
skap til, samtidig som det også vil være en inngangsport for 
Europeiske filmskapere til det globale markedet. På den andre 
siden kan en spørre seg om dette systemet i praksis er med på 
å fremme eller utesperre Norske produksjoner. 

Dersom ditt produkt blir tilgjengelig på Netflix garanterer 
Neil at det vil bli fremvist i svært høy kvalitet. Gjennom adap-
tive streaming garanterer han klare bilder uten forstyrrelser 
gjennom hele opplevelsen. – Den aktuelle serveren for det 
Europeiske markedet ligger i Irland. Vi leier servere gjennom 
Amazon noe som er billig, men som også er sikkert og gir god 
kvalitet. 

På spørsmålet om Netflix har som mål å ta over kabel TV er 
Hunts svar nei. – Vårt formål er å formidle ulike sjangere, da 
også nisjene som ikke blir formidlet gjennom andre kanaler, 
for å nå flest mulige filmentusiaster. Derimot ønsker vi ikke å 
fokusere på sjangere som nyheter, sport og lokale saker. Det får 
fremdeles kabel TV ta seg av. n

NETFLIX: For en lav månedlig pris, kan Netflix medlem-
mer umiddelbart se filmer og TV-programmer streamet 
over Internett til PC, Mac og TV. Seerne kan se film på 
enheter som Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii og Sony 
PS3 konsoller, en rekke Blu-ray spillere, internett-tilkoble-
de TV, hjemmekino systemer, digitale videoopptakere og 
internett-video-spillere; Apple iPhone, iPad og iPod touch, 
samt Apple TV og Google TV.

I USA står Netflix for 30 prosent av Internett-trafikken på 
fredagskvelder. Netflix-teamet hans har avdekket og utviklet 
de beste måtene å levere Netflix-video til millioner av men-
nesker på, som blant annet innebærer å gi dem en eminent 
opplevelse på enheter med både små og store skjermer, samt 
å konstruere teknologi med artificial intelligence som forut-
ser hva slags innhold folk ønsker å se. 

I alt over 800 forskjellige enheter kan motta streamer fra 
Netflix er tilgjengelig. For mer informasjon se: 
www.netflix.no.

•  Records 8 channels + stereo mix to SDHC card
•  8 XLR inputs, 8 XLR Outputs, AES/EBU
•  Built-in mixer with 3-band EQ and MS decoder
•  Built-in 10in/8out USB audio interface with  
   simultaneous recording to DAW
•  Large touchscreen display for easy navigation
•  SMPTE timecode In/Out
•  AA battery, AC adapter or External 4-pin type battery

A New Dimension in 
Professional Portable RecordingNEW

www.rolandsystemsgroup.no

DPA 5100 Surround Microphone
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Klubbarrangement og fargeglade monitorer bak røyk-
fargede glassvegger. Grass Valley er et ikonforetak for 
TV-folket, og representerer hele sendingssystemer – fra 
kamera til liveredigering og kringkasting. Men hvor er de 

på vei når de nye tidene banker på døren? 
– Vi er verken i startgropen eller sluttfasen av endringene, fastslår 

Grass Valleys visedirektør Alan Wright, som for øyeblikket er på 
Norden-besøk. Faktum er at vi står oss midt i dem. Internett bygger 
så kraftig om på TV-bransjens plattform at vi er usikre på om vi kan 
fortsette å snakke om kringkasting i det hele tatt. Grass Valley har gått 
fra å være genuint forankret i TV-verdenen, til å stå med én fot tydelig 
plantet i IT-samfunnet.

Det er ikke lenge siden Grass Valley-logoen sto for kvalitet og hel-
hetstenkning i TV-sammenheng. Hvordan står dette stempelet seg i 
dag? Begynner det å bli utdatert?

– Absolutt ikke, ler Alan Wright, det er jo blant annet derfor vi møtes 

Når Grass Valley inviterer til Berns i 
Stockholm, er det for å laste skipet med 
nytt innhold. Kringkasting er fortsatt 
kringkasting, men fremtiden rykker sta-
dig nærmere. Internett endrer TV-sam-
funnets sendeplaner, og den som vil være 
med må se forbi de gamle strukturene. 
Mellom vinglass og snitter hang det store 
spørsmålet fortsatt i luften – kringkasting 
er kringkasting, men hva kan favne bre-
dere enn sending via Internett? 

SKIFTE 
I GRASS 
VALLEY

Tekst & foto: Jonatan Kruse

REPORTASJE BRANSJEAKTøR 

Endring er et nøkkelord for oss. Vi elsker det, mener visedirektør Alan Wright. 
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i dag. Vi har ideer for fremtiden. Dem vil vi spre videre, samtidig som 
vi skal lytte til og forstå kundene våre.

Ned med 3D, opp med oppløsning
Britiske markedsundersøkelser viser at over halvparten av TV-seerne 
har samtidig tilgang til sosiale medier. Seerreaksjoner sprer seg lynraskt, 
og TV-skaperne må lære seg å kjenne igjen umiddelbare publikums-
reaskjoner. 3D-TV er en flopp. Ingen bruker det, og ingen vil ha det. I 
stedet har oppløsning havnet på toppen av ønskelisten.

– Vi tror høyere oppløsning og 4K er i anmarsj, og merker en et-
terspørsel etter det, sier dr. Karl Shubert, CTO i firmaet. Nederst på 
ønskelisten finner vi dessverre miljøaspekter og hensyn til utslipp, 
fastslår han. 

Også Karl Shubert poengterer behovet for nytenkning i TV-bransjen. 
Under forelesningen tegner han et bilde av en historie der dominerende 
aktører har gått dukken med jevne mellomrom, og vi kan nå være i ferd 
med å forlate en situasjon hvor Avid har monopol på NLE-systemene. 
I løpet av nær fremtid vil hele kjeden tas hånd om fra én plattform: 
produksjon, postproduksjon og kringkasting. 

– Ved siden av 4K setter jeg begrepet cloud, fortsetter han. Vårt pu-
blikum blir stadig mer avhengige av skylaget. 

Med "cloud" siktes det naturligvis til nettet som felles møte- og lag-
ringspunkt. Til forskjell fra kringkasting, kommuniserer skyene i alle 
retninger og gir dermed mulighet for samarbeidsaktiviteter. Broadcast, 
smallcast – i alle retninger samtidig. 

Change!
– Vi kan TV, vi kan kommunikasjon og vi vil møte kundene våre med 
et nytt ansikt, avslutter Wright. Vi har lidenskap, kunnskap og anten-
nene ute. 

Menneskene begynner å strømme til arrangementet i Stockholm city. 
Dagen er fullspekket av forelesninger og vinsmaking.

– Mer enn noe annet elsker vi forandring, legger han til. 
Det er kanskje nødvendig for et firma som Grass Valley. n

Liker du å gå med briller? Nei? Da er sikkert ikke 3D-biller noen slager, heller, raljerer Karl 
Schubert, som har oversikt over brukertrendene. 
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Har man laget lokale direktesendinger fra kommune-

styremøter, har man også sett hvordan teknologien 

gradvis har endret seg de siste 15 årene. Etterhvert 

har vi fått en rekke nye løsninger for videoproduks-

jon. Med trangt budsjett er det tøft å henge med på 

utviklingen. Kringkasting i kabelnett krever jo bare 

vanlig sending i PAL-standard. Derfor har vi beholdt 

den gamle teknikken vi vet at virker. Avsteminings-

systemet rår vi heller ikke over, og vi skal være glade 

for at vi ikke må gjøre opptak av bilder fra projektør. 

Dette er utgangspunktet vårt.

Blackmagic ATEM Television Studio

Direktesendt TV 
- for mindre begivenheter

Tekst & foto: Björn Egerth

Navet i disse direktesendingene er en enhet som kalles en "video swit-
cher". I den kan man se bildene fra "alle" videokameraene og velge 
hvilket bilde som skal gå ut på nettet, helst med en overtoning. Vi får 
også video inn fra voteringssystemet. Man trenger et pausebilde, et vi-
deobilde av noe som diskuteres og så videre. Man kan si at programmet 
klippes fortløpende. Det er med sterk interesse vi tester et nytt produkt 
fra Blackmagic, ATEM Television Studio. 

Vi starter testen med store forhåpninger. For det første, håper vi å 
kunne bruke Internett som fullverdig overføringsbase til kabelnettver-
ket vi sender på. For det andre, håper vi å kunne begynne å bruke de 
stadig flere billige kameraene som mater ut video via HDMI, samt å 
kunne bruke en iPad som håndholdt enhet for direktesending av inter-
vjuer fra "gulvet" i pausen via wi-fi.

Blackmagic ATEM Television Studio styres fullt ut via en Internet-
tilkobling til et program i en datamaskin, og denne testen er gjort med 
MacOS 10.7 på en iMac. Det er enkelt å installere programmet, og lett 

Her er det grafiske kontrollpanelet for styring av switch-funksjonen.

Her har du alle kontroller du trenger for å tilpasse materialet i sendningen til gjeldende 
overføringsstandard.

Innstilling av de ulike standardformatene ATEM kan sende i.

TEST SIGNALPROSESSOR



å finne den nyeste programvaren. Du kobler bare en HDMI-enhet til 
ATEM – og det virker. På HDMI-skjermen vises det innkommende 
bildet fra de åtte programkildene, bilder fra valgt kommende kamera 
og det nåværende utgående produksjonsbildet. På dataskjermen har 
man et bilde av de fysiske kontrollbordene man er vant til. Man peker 
med musen, klikker på knapper eller trekker i overtoningsbryteren 
på skjermen, og vi kjenner igjen alt fra det fysiske kontrollbordet. 
Så er det tid for testen, som vi vil utføre i en vanlig arbeidssituasjon.

Foreløpig inntrykk
Alle videokilder som kobles til ATEM må levere samme videoformat. 
Har man et gammelt Ikegami studiokamera som leverer S-video-sig-
nal SD PAL ut, må vi få det over til et SDI-signal for videre tilkobling 
til ATEM og stille ATEM til SD PAL. Men vårt andre kamera, et 
Panasonic 171 med SDI ut, gir videoformatet PAL 720 HD ut. Vi kan 
stille det om til til SD PAL, og Panasonic GH2-kameraet vi bruker 
på en gatereportasje gir PAL 1080 DH via HDMI, og her er det ikke 
mulig å få SD PAL. 

Det finnes diskrete enheter fra Blackmagic og AJA som konverte-
rer samtlige formater i dette salige kaoset, men det er ikke aktuelt å 
anskaffe disse for å gjøre én test. Vi kunne også ha lånt nye kameraer, 
men det er risikabelt og det er viktig at sendingen fungerer som den 
skal. Og det er omtrent her vi gir opp tanken på en praktisk test i vår 
vanlige arbeidshverdag.

Når det gjelder ønsket om å bytte ut vår tordenfølsomme UHF-
antenne med overføring via Internett. Vi bruker en 11-tommers 
MacBook Air i felt, så den er enklest å ty til i dette tilfellet. For å 
flytte signalet fra kommunestyresalen til kabelnettverkets sentral via 
Internett, trenger vi en S-Video-tilkobling inn til MacBook-en. Videre 
trenger vi en Thunderbolt-enhet. Enheten vi har fått utlevert til testen, 
er avanserte Intensity Extreme. Den kan motta HDMI og kompo-
nentvideo med 10 bits fargedybde, men ikke S-video. Den kommende 
Blackmagic Thunderbolt Intensity Shuttle har S-video inn og ut. Den 
er imidlertid ikke sluppet enda, så vi utsetter forsøket til Shuttle er på 
plass. Vi tester alt som separate funksjoner og hvis det fungerer bra, vil 
vi til å vurdere om dette er en god fremtidig løsning for oss.

Blackmagic ATEM Television Studio

Direktesendt TV 
- for mindre begivenheter

Oppsummering
ATEM Television Studio er et spennende produkt for bruk på skoler og 
i offentlige virksomheter. Den passer i 19-tommers rack, og settes lett 
in frame i et møbel på podiet. Dagens mindre lavpris-videokameraer 
med HDMI-utgang er som skapt for faste monteringer. Dermed har 
man et lettprodusert kameraoppsett for foredrag, møter og lignende. 
Advarsel! Sjekk at HDMI i kameraet fungerer til slik bruk. Det er ikke 
alle kameraer som leverer bildene man ser i søkeren til HDMI. Mange 
kan bare sende ut det man har spilt inn på kortet. Man må også kunne 
få et "rent" bilde fra kameraet uten batteri inf og lignende.

Et oppsett med ATEM Television Studio og flere faste, små video-
kameraer er en enkel grunninstallasjon som lett kan forsterkes med et 
innleid SDI-tilkoblet kamera ved sceneopptredener, der man trenger 
minst ett bemannet kamera for å dekke det som skjer. En SDI-kabel 
kan være mye lengre enn HDMI-kabelen, noe som er en annen faktor 
å merke seg hvis man har et større lokale. Det skal sies at dette er en 
type produksjon som krever lang erfaring med direktesendinger for at 
resultatet skal bli godt. Det er ikke en jobb man overlater til vaktmes-
teren, hvis noen skulle ha tenkt den tanken. n

Her er det man ser i skjermen når man kobler en Panasonic GH2 til HDMI-inngang 2.

Er du frilanser eller jobbsøkende?
Vi søker teknisk og utadvendt  

representant for Østlandsområdet.

Variert og fleksibelt arbeid innenfor den 

profesjonelle mediebransjen.

Ta kontakt for mer informasjon.

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



www.monitormagasin.no30  DESEMBER 2012

REPORTASJE TEKNOLOGI

Alle som har sett fotballkamper 
på TV den siste tiden har sikkert 
lagt merke til at det av og til vises 
annonser på sidekantene av ple-
nen, midt på gressmatten og an-
dre steder. Offsidelinjer kommer 
plutselig til syne, og avstanden 
mellom fotballen og målet angis 
med stor presisjon uten at noen 
løper ned og måler med måle-
bånd eller lignende. Hvordan er 
dette mulig? Det er en del av en 
intressant teknologi ved navn 
 Virtual Reality, og brukes flittig 
i nyhets- og sportsprogrammer, i 
tillegg til mange andre sammen-
henger som er vanskeligere å få 
øye på. Monitor ba Karen Wal-
ker hos Vinten Radamec, en av 
aktørene i feltet, om å fortelle 
mer om hvordan det virker.

Virtuell virkelighet i 
kringkastingsverdenen

Karen Walker fra Vinten Radamec viser et av deres stativer med 
avansert motion tracking. (Foto: Martin Leisborn)

Tekst & foto: Karen Walker, Commercial Manager, Vinten Radamec



Virtual Reality for TV blir fortsatt regnet som et relativt 
nytt konsept, på tross av det faktum at industriens inn-
vidde begynte å bruke programvaren allerede på nittital-
let. Fremskrittene har kommet gradvis siden den gang, 

men nå har datamaskinenes eskalerende prosessorhastighet sluppet 
brukernes skaperglede løs for fullt, og VR har virkelig begynt å gjøre 
seg gjeldende over hele verden.

Historisk sett har kringkastingsbransjen latt seg imponere av VR-
programmene, men man har likevel nølt med å følge opp interessen 
fordi kostnadene og kompleksiteten på utstyret ble ansett som en stor 
ulempe. Spoler vi frem til dagens realityprodukter, ser vi at systemene 
har gått fra å være dyre til å være kostnadseffektive og mye enklere for å 
bruke for kringkastingsfolket. Det er ikke lengre en magisk kunst som 
krever bruk av høyt utdannede eksperter. Teknologien har blitt mye 
mer tilgjengelig for teknikerne selv.

Logoer på fotballbanen
Innen felt som nyheter og aktualiteter, har VR allerede blitt en vanlig 
produksjonsteknikk, og det er vanlig at programmer blander eksper-
tanalyser med dynamiske presentasjoner av data. Programledere trek-
ker grafer og diagrammer ut av luften og beveger seg rundt og gjennom 
dem. I sportssendinger har vi blitt vant til å se VR-grafikk i direktes-
endinger. Dette kalles ofte Augmented Reality (AR). De fleste større 
sportprogrammer bruker VR, og kringkastingsoperatørene tester ulike 
teknikker, fra å generere lagenes logoer på gressplenen til å illustrere 
offsidelinjer eller avstanden på et straffespark.

Når det gjelder virtuelle miljøer, er studio-baserte nyheter og sports-
programmer ideelle VR-brukere, ettersom oppsettene brukes så ofte. 
Det dagligdagse som regelmessig forekommer i denne typen studioer, 
blir tydelig i bildet på grunn av skarpheten i HD-bildene. Virtuelle ap-
parater er den perfekte løsningen, ettersom man forbedrer kvaliteten 
og sparer inn på de konstante vedlikeholdskostnadene.

Et annet bruksområde er fantasiverdener, som for eksempel i fjern-
synsprogrammer for barn. VR blander sammen ekte skuespillere, duk-
ker og datagenererte karakterer i et miljø hvor de kan samhandle. Nå, 
når flere datamaskiner kan skape komplette virtuelle miljøer, også i 
HD, er slike programmer i sterk anmarsj.

Virtual Reality (VR) har nylig tatt skrit-
tet inn i den virkelige verden, og et øken-
de antall applikasjoner stråler ut av TV-
skjermene våre. Seere tenker kanskje 
at denne VR-boomen skyldes et raskt 
teknologisk kast, men kaster man et litt 
lenger blikk i bakspeilet, kan man skue 
en 15 år lang historie om den virtuelle 
virkelighetens vugge.

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Film og TV lampe
Openface lampe for småproduksjoner

LED for TV og Studio
Desire Studio HD

Ledende innen LED teknologi for scene og studio

• 750W, 575W, 350W HPL 
• 1,6 kg
• Ink. Speedring (ARRI)
 passer til Chimera Video  
 Pro Plus
• ARRIMAX reflektor

• 21% mer lys enn 
 ARRILITE 800
• Mindre enn 
 ARRILITE 800
• Kompatibel med ARRI- 
 LITE 650Plus tilbehør

• Spredning 18o

• Linser: 25o, 35o, 45o, 75o   
 Ovale: 20o x 40o, 30o x 70o  
 35o x 80o

• DMX, inn/ut, DMX RDM
• Stand-alone funksjon
• Powercon, inn/ut
• 7 farget LED-teknologi  

• Riktig fargegjengivelse
• Lavt forbruk, 130W pr.
 lampe, lysutbytte:1000W
• 800 til 20,000 K 
 hvitbalanse (trinnløs)
• Grønn og magenta 
 tintjustering (trinnløs)
• Flicker-free
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Lovendring om 
produktplassering
Det vi har sett på skjermen de siste årene, er 
bare et lite utsnitt av mulighetene for VR på 
TV. Ser vi på den store intressen for VR som 
noen av de store, globale programselskapene 
viser, vil imidlertid flere viktige områder vokse 
raskt i meget nær fremtid. De sterkeste nye 
trendene de siste atten månedene har vi sett 
innen virtuell reklame og produktpassering. 
Disse har generert massiv aktivitet.

I Storbritannia ble denne aktiviteten utløst 
av en lovendring i februar 2011, etter at kom-
mersielle programselskaper hadde drevet lob-
byvirksomhet rettet mot regjeringen på grunn 
av betydelige reduksjoner i reklameinntekte-
ne. Det styrende organet, Ofcom, meddelte 
at det ville myke opp reglene for produktplas-
sering, og programselskapene høstet av fruk-
tene. Den virtuelle reklameplattformen er mer 
fleksibel, mer dynamisk og mer kostnadsef-
fektiv, sammenlignet med mer tradisjonelle 
reklamemedier, og TV-selskapene har snudd 
seg raskt for å minske avhengigheten av rekla-
meinnslag og åpne for nye inntektsstrømmer.

TV-selskaper over hele verden har blitt 
hardt rammet av nedgang i reklamebudsjet-
tene. Å åpne for kommersielle inntekter ved 
hjelp av produktplassering ble sett som den 
beste måten å øke inntjeningen. Produktpas-
sering vil si bruk av et kommersielt produkt i 
en scene for å skape en følelse av at presentøren 
eller hovedpersonen i et drama liker det. Store 
TV-selskaper har nyttegjort seg den nyeste 
teknologien fullt ut, og den digitale interasjo-
nen av produkter i populære TV-programmer 

blir stadig vanligere. Produktplassering er al-
lerede en industri millionklassen i USA, og i år 
vil vi se en økning i populære TV-programmer 
fra globale selskaper som har økt produktplas-
seringene med tanke på høyere kommersielle 
inntekter over hele verden.

Virtuell reklame i idretten er formodent-
lig den beste illustrasjonen av hvor avansert 
teknologien har blitt de siste årene. Dagens 
teknologi gjør det mulig å gjenskape mange 
av de tradisjonelle metodene for reklame i 
idrettshaller virtuelt på direktesendt TV. Re-
klameskilt, malte flater, storskjermer og gress-
matter kan kopieres til punkt og prikke, skapes 
og erstattes i VR. En av de største fordelene 
er de overbevisende mulighetene dette gir 
annonsører. Det kan også gi idrettsklubbene 
flere sponsorinntekter.

Forsterket virkelighet 
– en økende trend
Augmented reality, eller forsterket virkelighet, 
er en annen sentral trend på produktplasse-
ringsarenaen. Det består i at programselskaper 
bruker virtuell grafikk ovenpå levende bilder. 
TV-reklame er jo åpenbart en global forret-
ningsvirksomhet, og navn og merker varierer 
mye fra land til land. Show og programmer er 
ofte innspilt med synlige generiske objekt som 
senere kan byttes ut med ekte produkter, mot 
en avgift til TV-selskapet. Med Augmented 
Reality-teknologi kan forskjellige varemerker 
settes på ett og samme program, alt ettersom 
hva som er relevant i landet programmet sen-
des i. Dette gjør det mulig for TV-selskapet 
å tilby annonsørene målgrupperetting på en 

måte som gjør budskapene aktuelle for et ut-
valgt nasjonalt eller regionalt publikum.

Programvare versus 
maskinvare
I alle disse tilfellene avhenger programme-
nes fremgang av VR-utstyrets kvalitet og 
prestasjoner. Grafikk-programmet står ofte 
øverst på programselskapenes agenda for 
VR-teknologi, men det finnes også andre 
krav som er like viktige. For eksempel kan et 
selskap velge et grafisk programvaresystem 
av høyeste kvalitet, men uten riktig tracking-
løsning og kamerastøtteutstyr, går kvaliteten 
og prestasjonene tapt.

For at et programfirma skal oppnå den per-
fekte kombinasjoen av virkelige og virtuelle 
elementer, må det grafiske systemet vite eks-
akt hvor kameraet peker og forstå synsfeltet, 
slik at skala og perspektiv kan matches kor-
rekt. Da må alle kamerabevegelser fanges, 
lagres og sendes tilbake til datamaskinen som 
lager bildet. Denne informasjonen må komme 
fra kameraet, og ettersom VR nå brukes så flit-
tig i direktesendt TV, må det leveres i sanntid.

På Vinten Radamec har vi samarbeidet 
svært tett med kundene våre for å utforme 
hoder som er lette å bruke og gir de presise 
prestasjonene som kreves i VR-programmer. 
Under årets NAB-messe lanserte vi en VR-
oppgradering for vårt FHR-35 pan & tilt-ho-
de, som nylig ble sluppet på markedet. Hodet 
er det første Vinten Radamec-produkt som 
realiserer vår nytenkende Intelligent Control 
Engineering (ICE), som levererer uovertruf-
fen kontroll og presisjon i et innovativt og 

Programvaren i datamaskinen tolker bevegelsesinfor-
masjonen fra kamerastøtten og regner ut hvor grafikken 
kan plasseres virtuelt. Karen Walker, Commercial Manager, Vinten Radamec.



svært kompakt format.
VR-oppgraderingen, som er spesielt utformet for det robotkontrol-

lerte FHR-35, er en fleksibel løsning som passer et bredt spekter av 
VR-applikasjoner, fra sport til studio. Det tilbyr enkel og ukomplisert 
integrasjon for både VR-leverandøren og kunden, ettersom pano-
rering og tilt-hodet bruker ethernett direkte fra hodet, for å sende 
posisjonsdata til VR-rendringsmotoren.

Det finnes et uendelig antall alternativer på dagens utstyrsmarked, 
men FHR-35-hodet skiller seg fra resten ved at tar utgangspunkt i 
Vinten Radamecs nya ICE-teknologi. Plattformen gir bevegelseskon-
troll og drivline som skal levere de raskeste og smidigste bevegelsene 
i kringkastingskvalitet. Det skal også gi den bredeste panorering- og 
tiltkapasiteten på markedet, med en presisjon på over 0,02 grader. 
Høyoppløste absolute-kodere gir korrekte data om kameraposisjon 
som tilfredsstiller selv de mest krevende VR-applikasjoner.

Tar vi for eksempel for oss virtuell reklame under en fotballkamp, 
vil kameraene stå på faste plasser, og på høypresterende panorerings- 
og lutningshuvuden for å gjøre det mulig for operatøren å følge hand-
lingen. FHR-35VR måler panorering og lutning med en presisjon 
på mer enn 0,02 grader. I kombinasjon med zoom og datafokus fra 
det digitale objektivet kan denne informasjonen strømmes kontinu-
erlig til grafikkprosessoren. Det gir et komplett bilde av akkurat det 
kameraet ser.

Denne grundige kamerasporingen viser fremskittene i teknologien 
som har bidratt til den kraftige økningen i VR-programmer. Ny VR-
teknologi som brukes av ambisiøse, globale TV-selskaper vil sannsyn-
ligvis bane vei for ytterligere utvikling på VR-arenaen. TV-kanalene 
reagerer i sin tur raskt på de nyeste trendene, og publikum vil sette 
pris på den merverdien det gir deres opplevelse av bildene. n

Karen Walker, Commercial Manager, Vinten Radamec.

Virtual reality og augmented reality krever pan & tilt-hoder som kan 
sende bevegelsesinformasjon til datamaskinen.

Salg og installasjon av lys og sceneutstyr

Elektrik Solutions AS
Tollbugata 101, 3041 Drammen, tlf: 918 02 000

www.elektrik.no

Verdens mest energi-
effektive lampe

Dedolight DLH4

• Spredning: 4,5-48°
• Watt: 100W (12V) eller  
 150W (24V)
• Størrelse: 124 x 171 x  
 127 mm
• Vekt: 558 gram

• DMX / Manuel dimming
• Robust utførelse
• Høyt lysutbytte
• Kan drives på batteri
• Stort utvalg av tilleggs- 
 utstyr

Satt sammen for location-, 
portrett- og intervjujobber. 
Alle kit inneholder softlys, 
pointsource-lamper og et 
utvalg av tilleggsutstyr. 
Dedolight kit kommer i 
både soft- og hardcase.

• Kompakt
• Lav vekt
• DMX / manuel dimming
• Stort bruksomeråde. Alle   
 Dedolight kit kan drives   
 på batteri (egen adapter).

Dedolight Kit
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Følger du regelmessig med på noen av lydforumene på Internett, kan 
du ikke ha unngått å få med deg noen synspunkter på lanseringen av 
Pro Tools 10. For et år siden ble Avid hyllet av sine brukere da de åpnet 
programmet for andre lydkort enn sine egne, og også Monitor ga Pro 
Tools 9 god omtale. Men da Avids representanter presenterte årets opp-
gradering av programmet, som altså allerede nå har fått et nytt versjons-
nummer, varte det ikke lenge før forum, blogger og sosiale nettverk ble 
fylt av hete kommentarer. Mange av reaksjonene har vært knyttet til at 
Avids nye prosessorkort for Pro Tools HD og fremfor alt prissettingen, 
men mange har også satt spørsmålstegn ved hvorfor dette har blitt en 

helt ny versjon i stedet for versjon 9.1 eller lignende. 
Fjorårets oppdatering fikk mange HD-brukere til å føle seg litt min-

dre viktige, ettersom native-versjonen nå var nærmere HD-systemene 
funksjonsmessig, og litt oversette, ettersom programmet ikke bød på 
særlig mange funksjoner for HD-systemer. I Pro Tools 10 har Avid ty-
deligvis tenkt mer på disse brukerne. Hvordan da? Jo, det viser seg raskt 
at hovedmotivet i Pro Tools 10 er ”variasjoner av temaet arbeidsflyt og 
hastighet”, og mye av dette er funksjoner som vil lette arbeidet for alle 
brukere, ikke minst i postproduksjonsbransjen. 

Vi ser gjennom alle nye funksjoner og gransker de nye arbeidsmeto-

”Hva er dette?” var manges reaksjon da Avid presenterte Pro Tools 10, bare litt over et år etter at versjon 9 

landet med dunder, brak og imponerende nye funksjoner. Hva er egentlig nytt denne gangen – og er det i 

det hele tatt verdt å oppgradere? Vi har kjørt gjennom programmet og blitt overrasket både én og to ganger. 

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST PROGRAMVARE

avid pro tools 10

Oppgradering som overrasker
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Avid Pro Tools 10

dene. Vi starter med å se på det nye i hvordan selve systemet fungerer: 
RTAS og TDM har avgått ved døden: De har byttet filformat. Du kan 
kaste alle dine fading-filer og AudioSuite har fått en svært ettertraktet 
funksjon. 

AAx – Det nye formatet for programtillegg
Jepp, Avid har avveket fra sine klassiske programtilleggsformater RTAS 
(for datamaskinens egen prosessor) og TDM (for HD-kortenes proses-
sorer). Det ”nye svarte” kalles AAX, Avid Audio eXtension. Når man 
laster ned et programtillegg, står det ikke lenger TDM eller RTAS som 
tidligere på et HD-system, men i stedet Native og DSP. Det er like enkelt 
å bytte som før: Hvis du vil avlaste prosessorkortene dine åpner du til-
legget, klikker der det står DSP og velger Native i stedet. 

Det nye formatet kjører samme kode for all signalbearbeiding, noe 
som får Avid til å poengtere at prosjekter nå definitivt skal låte likt uan-
sett om de kjøres på native- eller HD-system. Det er også klart for 64 
bits minnehåndtering, noe som vil lette arbeidet for kommende 64 bits-
versjoner av Pro Tools, som fortsatt er et 32 bits program.

Et nytt programtilleggsformat har lenge vært under diskusjon, og det 
virker som om Avid har gjort så mye som mulig for å gjøre overgangen 
smidig når den nå kommer. Over tretti tredjepartsprodusenter har plan-
lagt – og i noen tilfeller allerede sluppet – produkter som støtter AAX. 
Fra Avid selv kommer den nye kanalstripe som vi straks skal si mer om, 
et modulerende ekko samt et nyttig tillegg for nedmiksing fra opptil 
7.1 ned til stereo, eller fra stereo til mono. Hvis du kjører AAX-tillegg i 
en sesjon og åpner den i tidligere versjoner av Pro Tools, gjøres de om 
til RTAS, forutsatt at de samme tilleggene finnes i RTAS-versjonen i 
systemet. Avid har tydeligvis hatt ambisjoner om både å fornye syste-
menes grunnleggende egenskaper og samtidig beholde kompatibilite-
ten med tidligere systemer, noe som selvfølgelig er en nødvendighet i 
Avids posisjon. 

Tiden vil vise hvordan overgangen til AAX vil påvirke brukerne, men 
forutsetningene ser riktig gode ut. I våre tester har det ikke vært noe 

problem å blande de (få) AAX-tilleggene som har blitt installert på test-
maskinene og gamle RTAS. Enn så lenge, fungerer de gamle TDM- og 
RTAS-tilleggene i Pro Tools 10, med unntakk av at TDM ikke virker 
med de nye HDX-kortene som Avid også har lansert. 

Avid over hele linja
Av gammel vane vil jeg gå inn i min Digidesign-mappe etter oppgrade-
ringen til tieren, bare for å se hvordan det ser ut der. Men den gang ei, 
mappen som før inneholdt alt som var relatert til installasjonen av Pro 
Tools 9 var sporløst forsvunnet. I et sekund kjente jeg nervøsiteten bre 
seg, før jeg kikket øverst i programmappen og fant en mappe merket 
med ”Avid”. I Mac-ens bibliotekmappe ligger fortsat en mappe som he-
ter Digidesign, og som inneholder alle gamle programtillegg og mer 
til, men ellers ligger nå alt Pro Tools-relatert i Avid-mapper. Ytterligere 
tegn på Avid-tilpasningen, er at begrepet regioner nå kalles Clips, slik 
det også gjør i firmaets videoprogram. 

Gamle og nye prosjekter 
Sist dette skjedde var ved lanseringen av Pro Tools 7, og nå har program-
met igjen byttet format for session-filene. De heter nå .ptx i stedet for 
.ptf. Tieren kan selvfølgelig åpne begge variantene (og det enda eldre 
.pts-formatet). Like forståelig er det at eldre versjoner ikke begriper hva 
de skal gjøre med .ptx-filer. Da jeg åpnet en gammel session og senere 
ville lagre den, etterspurte programmet raskt hvilket navn jeg ville gi 
prosjektet: Man havner i en ”lagre som”-dialogboks. Det blir altså to 
session-filer å holde styr på hvis du ikke kaster den gamle. Jeg har begynt 

TYPE Lydproduksjonsprogram
SYSTEMKRAV Mac: OS 10.6.7/10.6.8 eller 10.7.1/10.7.2, 32/64 bits, Avid-godkjent datamaskin 
• PC: Windows 7 Home Premium, Professional eller Ultimate, Service Pack 1, Avid-godkjent 
datamaskin • Minimum 2 GB RAM (4 GB eller mer anbefales; det dobbelte for HD) • Begge: 
minimum 15 GB plass til programmet, separat harddisk for inn- og avspilling av lyd.
PRISER 699 dollar (US), 299 dollar for oppgradering fra Pro Tools 9, 499 dollar for oppgradering 
fra Pro Tools LE/MP; 999 dollar for oppgradering fra Pro Tools 9 HD (priser uten merverdiavgift).
PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON Avid, www.avid.com

Med Pro Tools 10 følger noen programtillegg i det nye formatet AAX, deriblant en ressurseffektiv 
kanalstripe med EQ, kompressor og gate. 

www.arri.com 

Support - følgefokus - mattebokser.
Billigere enn du tror. Laget for å vare. År etter År.

For ditt nåværende og alle dine framtidige kameraer.
DSLR - C300 - Black Magic - Epic - Alexa - m.fl.

Deluxefilm
tlf. 23 69 11 20, thomas@deluxefilm.no
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å legge dem i mappen for sikkerhetskopier av session-filene, slik at det 
ikke blir rotete. Et irritasjonsmoment er imidlertid at hver gang man åp-
ner en gammel session i tieren, må man vente på at programmet regner 
om grafikken for bølgeformene. Det går forholdsvis raskt, men likevel. 

Førsteinntrykk
Det første som slår meg når jeg åpner min første session, er hvor raskt 
Pro Tools 10 flyter, sammenlignet med den tidligere versjonen. Det 
er åpenbart at Avid-verkstedet ikke bare har polert lakken og byttet 
ut mindre deler: Her snakker vi om en full overhaling. Hurtigheten 
skyldes delvis den nye funksjonen Timeline Caching (som vi kommer 
tilbake til), men også på andre punkter enn avspilling er programmet 
kjappere og føles smidigere. Å åpne prosjekter, lage nye spor og busser, 
deaktivere spor eller programtillegg og lignende føles gjennomgående 
enklere enn før. 

Når det gjelder tekniske prestasjoner er det ikke mye som skiller de 
to versjonene, verken for antall spor eller antall effekter som kan kjøres. 
Det samme gjelder virutelle instrumenter, der man kan kjøre omtrent 
like mange i begge versjoner. Men for øvrig jobber programmet som 
sagt mye raskere. 

som 64 bits, men bedre 
Det var mange som ble skuffet da Pro Tools 10 viste seg å være et 32-bits-
program, som altså fortsatt var begrenset til å utnytte mellom tre og fire 

gigabyte minne. Fordelen med å ta minnehåndteringen til 64 bits hadde 
vært at man kunne holde mer data i arbeidsminnet, i stedet for å kopiere 
til og fra harddisker. 

Avids programmerere har imidlertid angrepet problemet fra en an-
nen vinkel. Man introduserer nå noe som kalles Extended Disc Cache. 
Det innebærer at Pro Tools leser inn alle lydfiler som ligger i sessionens 
tidslinje til arbeidsminnet i en egen 64 bits-prosess som brukeren aldri 
trenger å se eller håndtere. I min MacBook Pro med 8 GB arbeidsminne 
kan jeg velge at Pro Tools skal bruke maksimalt 5 GB arbeidsminne til 
dette og minimalt bare noen hundre megabyte. 

Denne funksjonen er tilgjengelig for både HD-brukere og native 
system som kompletteres med Complete Production Toolkit. Hvis du 
hadde tenkt å nøye deg med vanlige Pro Tools 10 uten verken HD eller 
ekstrapakke, ble du sikkert skuffet nå. Det verste er at du må forberede 
deg på enda mer misunnelse, for nå skal jeg fortelle hvordan funksjonen 
er å jobbe med. 

Extended Disk Cache er fantastisk! Jeg åpner et prosjekt med opptak 
av et symfoniorkester, finner frem System Usage-vinduet og ser hvordan 
søylene for hvor mye av tidslinjen som er innlest stadig stiger. Kisten 
er imidlertid full allerede når en tredjedel av tidslinjen er innlest, men 
det passer jo utmerket til å teste forskjellen på hvordan innleste og ikke 
innleste deler av prosjektet reagerer. 

Jeg stiller avspillingsbufferten på det laveste (32 samplinger) og tryk-
ker på mellomromstasten for å starte avspillingen. Der er den i gang, og 
bedre blir det når jeg klikker meg rundt med avspillingshodet. Så fort jeg 
klikker et sted fortsetter avspillingen fra dét punktet. Det føles naturlig-
vis bra og er slik det skal være. Så hvordan føles det når jeg klikker rundt 
på de delene av prosjektet som ikke fikk plass? Jo, sammenlignet med 
den cachede delen føles det nesten ulidelig langsomt å starte avspilling 
her, men det er likevel like raskt som det som var normalhastigheten i 
den forrige programversjonen – et drøyt halvsekund. Denne funksjonen 
endrer åpenbart opplevelsen av å jobbe med programmet i klart positiv 

retning. Fra å være et litt seigt program, er Pro Tools nå riktig 
lett å jobbe med.

Et annet viktig poeng med denne funksjonen, 
er at Avid nå støtter bruk av eksterne 

servere som lagringsflate å kjøre pro-
sjektet fra, også over nettverk. For å 

trakassere programmet litt, starter jeg 
en gammel MacBook som har en USB-til-

Extended Disk Cache-funksjonen leser inn lydfiler i arbeidsminnet og gjør programmet mye 
raskere. 

Fading skjer nå i sanntid og med grafisk visualisering.

Det første som slår meg, er hvor raskt Pro Tools 10 

flyter sammenlignet med den forrige versjonen.



koblet harddisk med noen prosjekter og åpner dem fra studiomaskinen 
– over wifi. Først får jeg se en stor badeball når jeg trykker på Play, men 
etter at Extended Disk Cache har jobbet en halv evighet, går det fint å 
spille av prosjektet. Det går like raskt som før, så lenge jeg holder meg 
i det lagrede området. Det ville faktisk vært bra om man kunne fått 
en grafisk fremstilling av hva som er innlest i Extended Disk Cache 
på tidslinjene øverst, for så fort jeg går utenfor det lagrede, blir det 
badeballstid. Normalt vil man selvfølgelig gjøre dette over et gigabit-
nettverk, og da ville det gått betraktelig raskere, men i verste fall-tilfellet 
klarer Pro Tools uansett testen med fanen til topps. 

Behovet for 64 bits føles plutselig ikke like akutt, men vi kan jo glede 
oss over at det meste taler for at det kommer i neste versjon uansett, 
noe som kommer til å være til hjelp for samplingstillegg som kjøres i 
Pro Tools. 

Fading i sanntid 
Første gang jeg kjørte Pro Tools ble jeg veldig glad for måten man kunne 
endre på inn-, -ut- og kryssfadinger. Utover i yrkeslivet mitt begynte jeg 
imidlertid å bli litt lei av den uendelige mengden av små filer som Pro 
Tools rendret hver gang man gjorde noe med en fade. 

Endelig har Avid forkastet det systemet til fordel for noe som ligner 
mer på det alle andre har. Selve dialogboksen for fading har dessverre 
ikke fått besøk av Avids nye designavdeling, og ser like kjedelig ut som 
vanlig, men fadingene som lages beregnes i sanntid og lager ingen nye 
filer. Dette er en velkommen endring og man slipper en del små irri-
tasjonsmomenter. Nå kan du også se både delene av ingrediensene i en 
kryssfade i stedet for bare resultatet, noe som er veldig anvendelig for å 
redigere musikk og skjøte sammen klipp helt nøyaktig. 

Fortsatt er det imidlertid ikke mulig å flytte et Clip som inngår i en 
kryssfade uten at faden enten fjernes eller brytes til en inn- og en ut-
fading. Dette er like irriterende som det alltid har vært, og må faktisk 
fikses snart. Skjerpings, Avid!

Objektbasert nivåautomatisering
Om Disk Cache og sanntidsfade er etterlengdede funksjoner fortrinns-
vis for postproduksjon, skal vi ikke engang nevne neste funksjon. Eller, 
jo, det skal vi selvfølgelig. I Pro Tools 10 har vi fått enda et sted å tegne 
inn nivåautomatiseringer i tillegg til det vanlige kanalvolumet. Dette 
kalles Clip Gain, og har den store fordelen at nivåjusteringen ligger 
før mikseren, akkurat som man kan jobbe i eksempelvis Reaper eller 
Samplitude. En økning her påvirker altså etterfølgende kompressorer 
og lignende som sitter i kanalen i mikseren. 

Dette er noe postproduksjonsverdenen har ropt etter lenge, og som 
jeg nevnte finnes det lignende funksjoner i andre programmer. Men på 
en måte har Avid tatt det enda lengre, ettersom man ikke bare tillater en 
global forandring for hvert klipp, men også tilbyr full automatisering 
med alle alle verktøy for å tegne inn kurvene som for vanlig volum. 

Her får vi også forklaringen på hvorfor Pro Tools 10 måtte regne om 
bølgeoformene for eldre prosjekter: Forandringer i Clip Gain vises 
umiddelbart grafisk. Plutselig gikk det mye raskere å grovjevne nivåer. 
Etter å ha testet dette på en gammel films dialogredigering med ut-
merket resultat, og brukt det for å jevne ut både enkeltvise klipp og 
flere samtidig, prøver jeg det på et musikkprosjekt hvor jeg vil jevne 
ut vokalsporet. Resultatet blir et spor med jevnere helhetsinntrykk, 
ettersom kompressoren jobber med likartet over hele låten. 

Også dette vil snart være en funksjon man definitivt vil savne, særlig 
hvis du prøver å lagre et .ptx-prosjekt som en .ptf for å åpne den med 
et eldre system. Da forsvinner nemlig Clip Gain helt. Det går an å 
omgjøre Clip Gain-informasjonen til vanlig volumautomatisering, 
og man kan selvfølgelig lage nye filer med Clip Gain, men har du først 
begynt å jobbe med Clip Gain bør du helst fortsette å jobbe i Pro 
Tools 10 eller nyere. 

Nivåjusteringer kan nå gjøres rett på hvert klipp for mikserens programtillegg.

PLUSS
• Gjennomgående mer stabilt
• Gjennomgående mye raskere
• Extended Disk Cache
• Clip Gain er superpraktisk

MINUS
• Støtter ikke 64-bitssystem enda
• Avid Marketplace virker halvhjertet

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo
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håndtak på AudioSuite 
Takk himmelen for Au-
dioSuite! Det er så utrolig 
nyttig å kunne bruke alle 
programtillegg for destruk-
tiv bearbeiding av lydfiler, 
men i lang tid har jeg også 
ønsket meg at det kunne 
vært litt smartere. Eksem-

pelvis forsvinner fadinger, og det har ikke gått an å dra ut klippet utenfor 
den lengden som er bearbeidet med AudioSuite.

I Pro Tools 10 har Avid endelig ordnet ”håndtak” på hver side av det 
bearbeidede området, og du kan som bruker stille inn hvor stor mar-
gin du vil legge inn. Hvor mye smidigere kommer det til å bli å jobbe 
med mange TV-prosjekter bare på grunn av denne muligheten. Mye, 
er svaret vi søkte. Problem nummer to er nemlig også løst og man kan 
nå bearbeide et helt spor med eksempelvis støyreduksjon før man går 
igjennom alle klipp videoredigereren har laget. 

Igjen er ikke dette noen funksjon som selger programmet i seg selv, 
men det er en stor nyvinning for alle som jobber mye med AudioSuite. 

Smågodt 
Pust ut! Det som først så ut som en ganske blodfattig oppdatering, 
viste seg å inneholde veldig mange grunnleggende endringer. Men det 
er som vanlig også en masse smågodt, som en (ganske begrenset og 
halvhjertet) innebygd nettleser for support- og webhandling hos Avid 
Marketplace, en økning i antall mulige spor på mange fronter (men 
ikke flere inn- og utganger), mulighet for å eksportere markerte spor 
som en egen session (veldig nyttig for å sende prosjekter mellom folk 
som samarbeider), eksportfunksjon direkte til SoundCloud og iTunes-
biblioteket, over femhundre nye kommandoer for kontrollflatespråket 
Eucon, forlenget tidslinje på opptil tjuefire timer, støtte for blandede 
filtyper og Input Monitoring for brukere av Complete Toolkit. Avid 
støtter nå også lytting med enda mindre forsinkelse med annen ma-
skinvare enn sin egen, noe som letter dubbing vesentlig. 

En velkommen forandring for de som ikke kjører HD-system, er at 
man nå kan stille bufferten for kompensering av tilleggsprogrammers 
forsinkelse opp til fire ganger så høyt som før: fra 4 095 samplinger 
til 16 383. Det er altså en av ekstremt få funksjoner som er bedre for 
native-system enn for gamle Pro Tools HD. 

Lekker kanalstripe
En av nyhetene som knytter seg direkte til selve lyden, er kanalstripe 
som er hentet fra Euphonix System 5. Den er selvsagt et AAX-program-
tillegg, og klarer surroundlyd på opptil 7.1. EQ-delen har fire bånd og 
to justerbare filtre som kan være høy-, lav-, båndpass eller båndstopp. 
Den har også en kompressor som er riktig god og en expander/gate 
som til og med har Hysteresis-bryter for innstilling av når den skal 
åpne og lukke mer detaljert. På toppen av alt, er den utrolig ressursef-
fektiv: Å sette på tjuefem stykk på et prosjekt fikk CPU-måleren til å 
gå fra 13 til 18 prosent på min firekjerners MacBook Pro med 2,2 GHz 
i7-prosessor. 

Sammendrag
Det er alltid litt spesielt når det kommer nye oppdateringer av Pro 
Tools, synes jeg. Det er klart at man vil henge med på det nyeste og 
beste, og da Pro Tools 9 ble lansert, begynte bankkortet mitt å gløde 
så fort jeg så presentasjonen. Ved forhåndslanseringen av Pro Tools 10 
hadde jeg ventet meg samme følelse, men slik ble det ikke. Sant skal sies, 
jeg syntes det virket som en grei oppdatering, men kunne ikke for mitt 
bare liv forstå hvorfor den ikke het 9.1 eller noe i den duren. Med tanke 
på den relativt høye oppgraderingsprisen, særlig for HD-versjonen, 
kjente jeg at dette kanskje var en oppdatering jeg kom til å hoppe over. 

Så fikk jeg testlisensen i hus og begynte å bruke alle de små funks-
jonene som jeg hadde betraktet som ganske marginale da de først ble 
presentert. Det fikk meg til å forandre mening. Pro Tools 10 er definitivt 
den beste versjonen av Pro Tools jeg har brukt til nå, og er på mange 
måter det nieren burde ha vært: Den er mer stabil, raskere og generelt 
bare bedre. Clip gain, Disk Cache og marginaler på AudioSuite er alle 
viktige deler i det vanlige hverdagsarbeidet. Selvfølgelig hadde det vært 
hyggelig å ha bouncing raskere enn sanntid, frysfunksjoner på spor, 
64-bits minnehåndtering og utviklet Elastic Pitch, men det fikk vi ikke 
denne gang. Dette er en Pro Tools-oppdatering for Pro Tools-brukere, 
snarere enn et forsøk på å stjele brukere fra andre programmer. Dette er 
HD-brukernes (særlig de innen postproduksjon) bortglemte julegave 
fra i fjor. 

Om det er verdt å investere i oppdateringen for akkurat din virk-
somhet, er det selvfølgelig bare du som kan avgjøre. Selv sitter jeg ved 
skrivebordet og lurer på hva det er som lukter svidd fra gangen. Det 
viser seg å være bankkortet som ligger og gløder i jakkelommen. n

Endelig kan AudioSuite bearbeide ”litt mer” enn det markerte området, hvilket letter etterfølgende redigering.

Pro Tools 10 støtter høyere forsinkelseskompensering enn tidligere versjoner.

Tidsfeltet indikerer nå om spor er avstengte eller satt 
i solomodus.



TVOne CORIOmatrix 

Multiformat og nå også med 2x 
«MultiView» Monitorering

Trollveien 9, N-3225 Sandefjord, NORWAY 
Tel: (+47) 33 47 75 74 • Mob: (+47) 92 02 19 11

Email: gilbert@lvc.no • WEB: www.lvc.no   
Skype: fl ogelglogel

DVI-UThe Universal I/Ocompatible withHDMI, DVI-D, DVI-A,RGBHV, RGBs,RGsB, YUV,YPbPr, CV,
Y/C

CORIOmatrix Scaling Routing Switcher for
Video/Lyd opp til 32x32

 

• Modulært med 16x I/O slot
• 3G-SD/HD-SDI/DVI-U kombinsjoner
• DVI-U hvor U står for «Universal»
• DVI-U overganger for CV, Y/C,YUV, RGBHV, DVI-D & HDMI
• Skalering på både inn- og utganger
• Monitorering av alle inn- og utganger til 2x monitorer 
• «Embedded» lyd monitorering med nivåmeter
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RPT benefi ciaries Nelson Rand 
and Chandler Vandergrift. Both 
were seriously injured as they 
covered Bangkok’s violent street 
protests in May 2010.

The news industry needs freelancers

The Rory Peck Trust is the only organization dedicated 
to the welfare and safety of freelance newsgatherers 
worldwide and to providing practical assistance to 
freelancers and their families in times of need

• The Rory Peck Benefi caries Programme
• The Rory Peck Training Fund
• The Rory Peck Awards

Please support our work
www.rorypecktrust.org

The Rory Peck Trust is a Registered Charity

No. 1071844 in England and Wales.  Company No. 3552486
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AKTUELT BRANSJENYTT

ny ledelse i Video 4
Etter 14 år som daglig leder overlater Eivind Osnes (61 år, og en av 
selskapets gründere) roret til Lars Petter Ommundsen: – Det har 
vært et klart mål og ønske fra Video 4s eiere at den yngre generasjon 
skulle overta det daglige lederansvaret i bedriften – og nå er tiden 
kommet, sier Osnes. Lars Petter har jobbet i Video 4 i 13 år og hans 
kunnskap og erfaring fra bransjen gjør ham til det naturlige valget i 
rollen som daglig leder.

Lars Petter Ommundsen har de siste årene vært en del av styret og 
ledergruppen i Video 4 og er tydelig på sine mål som ny daglig leder: 
Jeg skal bygge videre på de gode grunnverdiene som har gjort Video 4 
til en av bransjens beste aktører: Kunden står i sentrum og vår oppgave 
er å bidra med kunnskap og god service. 

– Fordi vi ønsker å være en best mulig samarbeidspartner for våre 
kunder ønsker jeg som daglig leder å stadfeste Video 4 sin forplik-
telse overfor oss selv og våre kunder: Vi skal kunnskapsmessig vært i 
front av den tekniske utviklingen innenfor produksjons- og kringkas-
tingsbransjen og forståelsen av bransjens behov. Sammen med våre 
leverandører skal vi fungere som rådgiver og leverandør av komplette 
løsninger og systemer tilpasset kundens behov innen opptak, post-
produksjon og kringkasting, sier Ommundsen.

Eivind Osnes overtar Ommundsens plass i Video 4 sitt styre og vil 
konsentrere seg om nøkkelkunder. 

Video 4 AS ble startet i 1998 og er i dag landets største uavhengige 
leverandøren av profesjonelt video- og kringkastingsutstyr. Firmaet 
omsetter for ca 100 millioner årlig. Video 4 har totalt 23 ansatte for-
delt på hovedkontoret i Bergen og avdelingene i Oslo, Stavanger og 
Trondheim. Video 4 er den største forhandleren av produkter fra 
Sony, Panasonic, Avid og Apple til det profesjonelle produksjons- 
og kringkastingsmarkedet i Norge. I tillegg representerer Video 4 
ledende produsenter som Snell, Harmonic, Telestream og Sachtler 
samt et bredt spekter av andre leverandører som kompletterer løs-
ningstilbudet.

De siste årene har Video 4 vunnet kontrakter hos kunder som blant 
annet NRK, TV2, Stortinget, Mediatec Broadcast, Media Netwerk, 
Monster Entertainment, samt en rekke større prosjekter innenfor 
utdannings- og undervisningssektoren. 

For mer info se: www.video4.no

harris solgt til Gores gruppen
Gores Gruppen, et globalt investeringsselskap fokusert på å skaffe seg 
kontroll i modne og voksende bedrifter, har gitt et bindende tilbud 
om å kjøpe Harris Broadcast Communications Division fra Harris 
Corporation. Gores Gruppen har tidligere lykkes med å kjøpe og 
drive mer enn 80 selskaper rundt om i verden, og vi er glade for at 
de fortsetter i denne tradisjonen sier Harris Morris, sjef for Harris 
Broadcast.

Dette er et spennende nytt kapittel for Harris Broadcast gruppen, 
dette gir en enorm verdi til Harris Broadcast-opplevelsen. Gores 
Gruppens kunnskap innen teknologiutvikling og kjennskap til me-
diasektoren, god operasjonell og finansiell kompetanse lover godt. I 
tillegg kommer alle de muligheter et globalt investerings selskap med 
en fleksibel kapitalbase gir for et selskap med markedsambisjoner sier 
Morris. Harris Broadcast fortsetter som et privateid selskap noe som 
vil gjøre det enklere å oppkapitalisere driften og utvikle selskapets 
markedsledende posisjon, dette vil gi vekstmuligheter, samt at vi ag-
gressivt kan svare på utfordringer innen stadig nye områder, og føler 
markedstrender og kundenes behov tettere avslutter han.

Eivind Osnes overlater roret til Lars Petter Ommundsen i Video 4.

C MORE velger Vimond
Vimond Media Solutions kan fortelle at den nordiske betal-TV-leve-
randøren C More vil ta i bruk Vimond sin streaming plattform for å 
levere innhold til den nylig annonserte Filmnet-kanalen, som er en 
del av C More Film. C More bruker allerede Vimond sine løsninger 
til online web-TV-tjenestene C More og C Sports.

Filmnet-løsningen vil gjøre oss i stand til å tilby filmer og TV-serier 
til et raskt voksende marked, og det hjelper oss til å sikre større mar-
kedsandel og gi vårt publikum nye TV opplevelser sier Jan Rizvi, leder 
for IT-utvikling i TV4. Sammen med Vimond Media Solutions, er 
vi i stand til å holde tritt med sluttbrukernes forventninger. Vimond 
avanserte kunnskap om hvordan du bruker teknologier som Smooth 
Streaming, Flash (R) HTTP, Dynamic Streaming, og HLS sikrer god 
videokvalitet på tvers av alle mulig visningsalternativer.

ÅPNINGS SALG!
Vi har flyttet til nye lokaler på Kleppe/Sandnes
og har i den anledning åpnings salg på kabler!

Varer til 15/2-13 - Bruk tilbudskode: “Monitor”

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



”under my camera there should  
be an  head” – Jim Jannard

-fluidhode, -stativben, -følge-fokus, 
-hand-grips, -matteboks.

Deluxefilm, Enebakkveien 69, 0192 Oslo
Tlf. 91 14 05 30 

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

TV på nettet med 
Adobe Primetime
Adobe Systems lanserer beta-
versjonen av den fullintegrerte 
videoplattformen Primetime. 
Den setter standarden for web-
TV i broadcast-kvalitet på ek-
sempelvis iPads, Smart-TV og 
andre enheter med nettforbin-
delse.

Primetime består av en rekke 
løsninger som samler annonse-
ring, analyse og videodistribus-
jon online og gjør hverdagen 
enklere for TV-distributørene. 
Med Adobe MediaWeaver-løs-
ningen kan reklame integrereres intelligent i TV-innholdet for å 
øke omsetningen. Primetime Media Player gjør det enkelt for TV-
distributører å måle og optimere effekten av reklame gjennom in-
tegrasjon med Adobes øvrige analyseverktøy.

– Forbrukerne begrenser seg ikke lenger til ett medie eller én 
plattform, og det er store gevinster å hente på å imøtekomme et-
terspørselen etter relevant innhold i en god kvalitet uten buffertid. 
Med Primetime-plattformen kan innholdsleverandører distribuere 
TV på tvers av alle plattformer tilkoblet internett. Dette er gode 
nyheter for både TV-seere og annonsører, fordi brukerne kan se 
hva de vil, hvor de vil, sier Jens Bengtsson, sjef i Adobe Digital Mar-
keting i Norden.

Jens Bengtsson.

Nye manuskonsulenter i NFI
Regissør Leidulv Risan og manusforfatter Ragnhild Tronvoll er 
ansatt som nye manuskonsulenter i Norsk filminstitutt. Ragnhild 
Tronvoll fra Trondheim er 34 år og bosatt i Oslo. Hun er utdan-
net med hovedfag innenfor design for visuelle fag fra Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen og som manusforfatter fra Den norske 
filmskolen (2006). Hun har også et år fra Skrivekunstakademiet 
i Hordaland. Tronvoll har arbeidet som manusforfatter siden hun 
gikk ut av filmskolen og har skrevet manuset til spillefilmen Sykt lyk-
kelig og episoder i TV-serie. Hun har videre holdt manus-kurs i ulike 
sammenhenger, blant annet på Nordland Kunst- og filmfagskole og 
for Midtnorsk filmsenter.

Leidulv Risan fra Kristiansand er 64 år og bosatt i Oslo. Han har 
utdannelse fra Dramatiska Institutet i Stockholm innen filmpro-
duksjon, og har en lærerutdannelse med mellomfag i pedagogikk. 
Han har de to siste årene vært professor i regi på Den norske filmsko-
len, og tidligere vært leder for manuslinjen ved skolen. Risan har 
skrevet og regissert flere kinofilmer og TV-serier, blant annet Ved 
kongens bord, Blodsbånd, Pakten, Krigerens hjerte og Etter Ru-
bicon. Leidulv Risan tiltrer januar 2013 mens Ragnhild Tronvoll 
tiltrer april 2013.
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Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse: Sandakerveien 72, 
0483 Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tvteam.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm 
Adresse: Enebakkveien 69,
0192 Oslo
Telefon: 22 11 12 13
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Dedolight (lyskas-
tere), Chimera (softbokser), 
FilmGear, Photoflex, Schneider 
Optics.

Apriori AS • Hedmarksgt. 15, 0658 Oslo
Tlf: 22 68 73 83 • Fax: 22 68 30 03 
post@apriori.no • www.apriori.no

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.

www.monitormagasin.no

Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.

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

Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

- Kabel og materiell for lyd og bilde
- System design og installasjon 
 
Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEiR@MOniTORMAGASin.nO



SYDPOLEN
Hva tåler videokamera av 

frost og kulde

Erling Teig
Apple Norge

Nye Final Cut Studio

Amund Lie
Undervannsfotograf

RED ONE

Ola Strandh
Massive Entertainment

Lyddesign for spill

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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DIGITAL
playout, infrastruktur og 

arbeidsflyt hos Fabelaktiv

Jason Levine og
Max Hagelstam

med ny Premiere Pro

Atle Øye
AVIT-Systems Norge AS
satser på Thomson GV

Thomas Drape
LAN-baserte angrep

farligst for nettet

Forlaget Nye MedierMonitor
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XDCAM HD
Nå i produksjon fra

Svalbard til Sør-Afrika

Aal Stasjon
Sikker lagring av 
fi lm- og videofi ler

Tim Hetherington 
Rory Peck Award for

Afghanistan-reportasje

 Jørgen Scheel 
Mediateket

Overføring av mediefi ler

Forlaget Nye MedierMonitor
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Shotgun Justice
Stor test av 

Shotgun-mikrofoner

Sony NXCAM
Lansering

Digital arbeidshest

Gaute Storaas
Komponist

Filmmusikk som skinner

Kenneth Bonde
Vizfx

Samarbeid over nett

Forlaget Nye MedierMonitor
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Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

Fakta fra eksperter
Kronikker fra kolleger

HELICAM
Med minihelikopter 

på videoopptak

Tore Mortensen
Sony Broadcast

På plass på IBC 2008

Greger Seth
Thomson Grass Valley

Satser i Norden

Tobias Golodnoff
Danmarks Radio

Arkiverer alt 

Forlaget Nye MedierMonitor
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3ality Digital
lærer Hollywood å skyte 3D

Endre Skandfer og 
Morten Moen

Storm Studios om VFX

IBC 2009
Mange besøkende på 
leting etter løsninger 

Morgan David
Sony BPE

Slik blir framtiden
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utgis avN

R.
5 

20
09

 P
RI

S 
64

,-
S

K
A

N
D

IN
A

V
IA

S
 L

E
D

E
N

D
E

 B
R

A
N

S
J

E
M

A
G

A
S

IN
 F

O
R

 I
N

S
TA

LL
A

S
J

O
N

 O
G

 P
R

O
D

U
K

S
J

O
N

 I
 A

V
-B

R
A

N
S

J
E

N

SC
AN

DI
NA

VI
A

HDV-KAMERA
Perfekt for reisedokumentar 

mener Kevin Augello

Utah Sandar
Satser videre med

Utah Scientific i ryggen

Ole Herman Larsen
LLB-foreningen

Messe i Oslo Spektrum

Frank Boyd
Unexpected Media

Crossover Lab 08

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN

R.
6 

20
08

 p
Ri

S 
64

,-
S

K
A

N
D

IN
A

V
IA

S
 L

E
D

E
N

D
E

 B
R

A
N

S
J

E
M

A
G

A
S

IN
 F

O
R

 I
N

S
TA

LL
A

S
J

O
N

 O
G

 P
R

O
D

U
K

S
J

O
N

 I
 A

V
-B

R
A

N
S

J
E

N

Sc
an

di
na

vi
a

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifi seres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Track The Actors
Trøndersk oppfi nnelse 

i Den Norske Opera

Joel Aron
Effektveteran hos ILM

Ray Kay
Fra lokal-TV til suksess 

som regissør i USA

Nå i Final Cut Pro

Apple Color
Avansert

fargekorrigering i
Final Cut Studio

Nå i Final Cut ProNå i Final Cut Pro

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis av
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BYTT TIL LED
Litepanels representer
et gjennombrudd 
for LED-lamper for
profesjonelle
brukere.  
Høykvalitets-
karakteristikk
med en 
brøkdel av 
strømforbruket.  
På tide å
tenke nytt? 
 
 

PROFESJONELL VIDEO - DATA OG SYSTEMLØSNINGER - KRINGKASTING OG INSTALLASJON
SERVICE & SUPPORT - KURSING, RÅDGIVING & SEMINARER - FINANSIERING & FORSIKRING
Video 4 AS   Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim     www.video4.no   firma@video4.no   tlf 56 90 42 10
 

Litepanels Sola ENG Flight Kit 
3-lamper m filtersett, låvedører, shoe mount, 
stativer, kabler, en Lastolite Softbox og kasse. 
Veil. pris kr. 17 056,- ekskl. mva. 
Vår pris kun kr 14 550,- ekskl. mva. 

Litepanels Traveler Trio pakke  
3 lamper: En 1x1 Flood og to stk. 1x1 Bi-Colours 
for variert softlight. Med stativer og kasse.  
Veil. pris kr. 35 309,- ekskl. mva.
Vår pris kun kr 29 990,- ekskl. mva. 


