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web-TV tar over 
Et veivalg for dbtv

Lær greenscreen 
Ruben Østlund  hos Studio 1

Arri Alexa XT
Kongen av kamerariket

Pocket Cimema 
Black Magic  nytt kamera 



Frame enlargement from Len Lye’s Rainbow Dance (1936). Courtesy of the New Zealand Film Archive Ng! Kaitiaki O Ng!  Taonga Whiti!hua; the Len Lye Foundation; Govett-Brewster Art Gallery.

Kortfilmfestivalen  
The 36th Norwegian Short Film Festival

Grimstad 11. –16. juni 2013

• Ny, norsk kort- og dokumentarfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• GRIMSTAD SHORT FILM NOMINEE for the European Film Awards 2013

• Internasjonal kortfilm i konkurranse om Gullstolen 2013

• Pris for beste norske musikkvideo

• Len Lye retrospektiv

• Peter Kubelka presenterer The Metric Cinema

• Film på vei fra regionene

• Debatt om The Pirate Bay

• «Sørlandsrefseren» - film og debatt

• Deltakertreff, båtturer og konserter

www.kortfilmfestivalen.no
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Følg               på nett

Over 50 web-tv innslag fra IBC, NAB & LLB. 
Se       www.youtube.com/monitormagasin

Tekniske oppdateringer fra Monitor alle dager, året rundt www.monitormagasin.no

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 
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I dette nummeret
10 n VEIVALG FOR DBTV
Web.-tv har i løpet av 2013 nådd et seertall som konkurrerer med tradis-
jonell fjernsyn.  Vi besøkte dbtv for å se hvordan Dagbladet planlegger 
for sin tv-teknologi. 

16 n FILMKVALITET I LOMMEFORMAT 
I fjor slapp Black Magic sitt Cinema-kamera på NAB2013 kom de med 
Pocket Cinema Camera.  Vi har prøvd ut hva dette kamra er godt for 
i praksis..

20 n SENNHEISER HD-26 PRO
Sennheiser HD 25 har vært tilstede i hele 25 år, nå har Sennheiser slup-
pet en storebror, HD-26 Pro som har implementert flere funksjoner.

22 n SNØSKRED I GØTEBORG
Hos Studio 1 i Gøteborg fikk Ruben Østlund hjelp med å skape snø-
storm til sin neste film.  Det hele ble gjort via digital teknikk og greens-
creen.  Vi fulgte prosessen og bringer rapport.

24 n KONGEN AV KAMERARIKET
Tyske Arri har lang tradisjon for fortellende film og blytunge produks-
joner bak seg.  Med nye Alexa XT setter de standarden for hva et film-
kamera i absoulutt høyeste klasse skal kunne prestere.

29 n SOLID FELTOPPTAKER
Roland har forholdt seg til passive og bærbare båndspillere alt for lenge. 
Tilbudet har bestått av R4-Pro og R-44, som svar på lanseringer fra 
konkurrenter kommer de nå med R-88  Vi har sett nærmere på den

32 n SOUND DEVICES 664
Med Sound Dvices nye 664 har man fått på plass en produksjonsmi-
kser i toppklassen.  Flersporsinnspilling, fleksibel routing, oversiktelig 
menyer kommer løsningen med.   Vi har sett nærmere på hvordan den 
er å bruke i en produksjonsprosess og kommer med rapport.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

38 n BRANSJENYTT

42 n GALLERIET

Dagbladet har gjennom DBTV etablert en egen TV-stasjon med livesendinger.

Arri Alexa XT kjemper om plassen på kameratronen, vi forteller hva kamera kan gjøre

Black Magic, Cinema Pocket Camera gir mye kvalitet for pengene vi tester det.

Lær mer i dag på www.blackmagicdesign.com/no/audiomonitor

Verdens første 6G-SDI

Få den aller siste 6G-SDI video 
tilkoblingen for Ultra HD og bruk kun en 
enkelt kabel. Velg raskt mellom SD, HD, 
2K og Ultra HD signaler.

God lydkontroll

Få oversikt over lydnivåene med et 
standard VU audio meter som er 
lett å se.

2

Avansert HDMI monitorering

Løsningen tar i bruk den siste type HDMI 
monitoreringen av output som støtter 
Ultra HDI Connect direkte til video 
projektorer eller storskjermer.

Utrolig lyd

Hver av høyttalerne kommer med en 
subwoofer som gir deg utrolig lyd. 
Hør et mer rikt og detaljert lydbilde en 
noen gang tidligere fra en 1 rack enhet.

1

AES/EBU Digital Audio

Koble deg opp mot profesjonelt 
lydutstyr via balansert AES/EBU digital 
audio input.

Høy kvalitet LCD

Det innebyggete LCD-panelet gir deg 
oversikt over videosignalet , lydnivåer 
og enkelt valg av videostandarder med 
et raskt klikk.

3

Analog Audio Inputs

Koble til balansert analogt lydutstyr og 
ubalansert HIFI utstyr slik som iPods, DVD 
spillere og mye mer.

Elegant design av rack

Produsert av solid aluminium får du 
et kvalitetsprodukt med et elegant 
front panel design, som ser tøft ut i 
ditt nye studio.

4
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€1.125*
Blackmagic Audio Monitor

Blackmagic Audio Monitor gir deg høykvalitets monitorering av lyd i en 
boks tilpasset som 1 rack enhet.  Løsningen kommer med doble subwoofere 
kombinert med høyttalere med et ekstra bredt lydspenn, alt sammen koblet 
opp med kraftige A/B forsterkere.  Blackmagic Audio Monitor gir deg en 
elegant design med kraftige fargerike lydmålere og innebygget LCD 
monitorering for videokildene dine.  Du får også 6G-SDI input og HDMI 4K 
output for native 4K storskjermer.

Liten størrelse, stor lyd!

Blackmagic Audio Monitor er designet for å ta i bruk 
det siste innen audio analyse teknologi, der du kan få 
fram et lydsignal med frekvens respons kurve som har 

crispe lydhøyder, klare stemmegjengivelser og en detaljert oversikt over alle 
effektsporene.  Blackmagic Audio Monitor har styrke og kvalitet nok til å bli 
hørt i bråkete produksjonsmiljøer.

Lydnivåer med presisjon

Med to store klare lydnivå metere på frontpanelet, så ser 
du tydelig de fargesterke RGB Led lysene under hvert 
lydparti, dette gjør det også lett å tilpasse og skalere 

lydnivågjengivelsen.   Noe som hjelper deg til å overvåke hele dynamikken i 
lydspekteret.  Blackmagic Audio Monitor har en elegant design og kommer 
med et tøft frontpanel som er laget av en og samme aluminiumsblokk, slik at 
det hele ser fl ott ut i ditt studio.

Avansert 6G-SDI og Ultra HD

Blackmagic Audio Monitor støtter SD, HD og det siste 
innen Ultra HD 4K videooppløsning, ved hjelp av 6G-SDI 
input-signalet med output til HDMI 4K koblinger både 

til HD og Ultra HD 4K skjermer og projektorer. Du kan monitorere lydnivåene 
fra alle de 16 lydkanalene via 6G-SDI input.  6G-SDI er fi re ganger så raskt som 
ordinært HD-SDI samtidig som det gir deg fi re ganger så høy oppløsning enn 
ordinær HD.  Dette betyr at du kan bruke framtidens teknologi i dag.

Flere lyd og videokoblinger

Blackmagic Audio Monitor gir deg både profesjonelle 
audio input sammen med cutting edge video input 
som tar i bruk 6G-SDI input med loop output, HDMI 4K 

monitorering, balansert analog XLR inngang, balansert AES/EBU audio og HiFi 
input fra ordinære forbrukerprodukter.  Kun Blackmagic Audio Monitor har alle 
de inputene du trenger for monitorering både av video og lyd.

*Prisene er eksklusive MVA

Coverfoto: HBO
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Framtidens TV
Sommeren 2014 er det to år siden FNs organ for global standardisering
innen telekommunikasjon, International Telecommunication Union 
(ITU), spikret neste generasjons HDTV-standard som åpner for opptil 
16 ganger høyere oppløsning enn dagens 1080p-standard.  I den nye 
UHDTV-standarden inngikk også en 4K-variant med en oppløsning 
på 3840 x 2160 bildepunkter eller 8Mp.  Til grunn for sin godkjenning 
av de to UHDTV-standardene, pekte ITU blant annet på at seerne i 
fremtiden vil forvente bedre bildekvalitet, og ”a greater transparency 
to the world”.

Selv om den japanske nasjonale kringkasteren NHK startet arbeidet 
med UHDTV-standarden allerede på slutten av 1990-tallet, og BBC 
serverte OL-smakebiter fra London skutt i 8K, er det ikke ventet at 
Super HI-Vision vil bli en kringkastet realitet før i 2020.

Kravene til investering i nytt utstyr på produksjons- og distribusjons-
siden er det fortsatt en vei å gå slik status var på IBC i 2013. For det er 
nå problemene begynner – eller la oss være optimistiske og kalle de ”ut-
fordringer”. Utfordringen med  økt bildestørrelse og økt framrate, blir 
datarater som knapt noen vanlige datamaskiner – eller lagringssyste-
mer – eller overføringslinjer kan henge med på med dagens standarder.

Innen 2020 håper ITU på at kompresjonsteknologien har blitt mer 
effektiv, da økt oppløsning og flere bilder per sekund naturlig nok  
generer langt større filer og datastrømmer.

Da er det grunn til å også tenke litt lenger fram.  I tiden fram mot

2030 har man spekulert i at  virkelighetsnær 3D Holografi skal prege 
våre seeropplevelser. Hele verden skal ta plass i din egen stue med  
holografi og overveldende 3D på en papirtynn skjerm som dekker hele
veggen. Du kan nyte film i praktkvalitet mens barna tegner i et hjørne av 
skjermen side om side med værmeldinger og hjemmesider.  Det store 
spørsmålet blir det likevel om det 8x gangeren på bildekvalitet som 
publikum vil etterspørre, eller mer interak-
sjon foran skjermen.  Å satse på at alt vil 
utvikle se slik det har gjort til nå, kan 
vise seg å være å satse på feil hest.
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

www.hydrophobic.no
Tlf. +47 901 77 070  •  mail@hydrophobic.no

• Yrkesdykker kl. 1 - tilfredsstiller alle sikkerhetskrav

Operatør: Amund Lie, FNF •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

• Komplette løsninger for opptak i basseng og sjø
• Opptak til 50 meter+ dybde

         • Splashbag/actionhus til ARRI Alexa, Phantom Flex, 35mm o.a.
• Undervannshus til RED Epic / Scarlet / M-X

FILME UNDER VANN?

Elemental Live er en høykvalitets video encoding-løsning for live  
streaming. Forbrukere får stadig nye skjermstørrelser som videostrøm-
mer skal leveres til, i tillegg til forskjellige formater og oppløsninger. 
Brukernes kvalitetskrav blir også større. 

Teknologier som ABR (Adaptive bit rate) som skal optimalisere opp-
levelsen til sluttbrukeren, blir vanligere. Dette stiller større og større 
krav til utstyret som skal komprimere og pakke Live video, både i for-
hold til funksjonalitet og i forhold til regnekraft.  

Elemental Live imøtekommer disse utfordringene blant annet ved å 
basere seg på det siste av Nvidias GPU-kjerner (Graphical processing 
unit). Dette betyr at Elemental-teknologien vil stadig kunne være helt 
i front når det gjelder prosesseringskraft. En 1U enhet fra Elemental 
basert på GPU, vil gi tilsvarende kraft som 4-7 tilsvarende servere som 
baserer seg på CPU. Kompatibilitet og prosesseringskraft er et viktig 
poeng i et område hvor teknologien flyr avgårde. 

Overgangen til H.265 HEVC vil gi høyere videokvalitet på lavere 
bitrate, men vil også bety et hopp i krav til prosesseringskraft. Elemental 
har allerede imponert verden med sin H.265 HEVC-teknologi. Sam-
men med det japanske fiberselskapet K-Opticom, leverte de i slutten av 
oktober i år verdens første offentlige 4K HEVC direktesending, under 
Osaka Marathon i Japan. 

Med denne nye krevende komprimeringsalgoritmen og 4 ganger så 
stor datamengde, kreves det en ekstremt stor regnekraft for å levere 
en videostrøm i sann tid. Elemental Live imøtekommer de høye kra-
vene som stilles til oppetid, redundans og integrasjon i eksisterende 
arbeidsflyt i en profesjonell Broadcast-sammenheng, og kombinerer 
dette med et brukervennlig web-basert brukergrensesnitt med en lang 
rekke muligheter og funksjoner.  

Pris: Kontakt  forhandler for demo og pris
Distributør: AVIT-Systems Norge AS, www.avit-systems.no

Ny kompaktlampe med utskiftbart batteri og TTL-teknologi.  Profoto 
B1 tar det beste fra to Profoto-teknologier: Kompaktlampeteknologi 
fra de kjente D1-lampene og batteriteknologien fra Acute- og Profoto 
B-generatorene. Resultatet er en 500 Ws kompakt blits som fungerer 
uten kabler. Legg til en ny AirTTL-enhet som gir deg automatisk blits 
for Canon TTL II-kameraer (Nikon-versjon kommer senere), og du  
Profoto B1 er drevet av et utskiftbart batteri med stor kapasitet. Kom-
biner dette med Air TTL Remote og opplev friheten til å fotografere 
uten strømledninger eller sync-ledninger. På de lavere strøminnstil-
lingene brenner B1 av opptil tjue blink per sekund. Høy hastighet betyr 
også kort brenntid. Med andre ord, utladningstiden på B1 er betydelig 
kortere enn en konvensjonell blits som er stilt inn på samme effekt. 
Lampene kommer med:
• Innebygget AirTTL som støtter alle eksisterende Profoto Air- 

mottakere i en avstand på opptil 300 meter
• Avtakbart Lithium-Ion-batteri med høy kapasitet og uten  

”hukommelseseffekt”
• Effekt stilles inn over 9 blendetrinn (2-500Ws) og med en presision 

i 1/10 blendetrinn
• Rask blitsfølgetid fra 0,1 til 1,9 sekund
• Serieutløsing på opp til 20 blink per sekund
• Action-frysing med blitsutløsertid på ned til 1/19000 sekunder
• Kraftig LED pilotlys som også kan brukes som en videolys
• Batterikapasitet på opptil 220 blitsglimt på full effekt eller  

90 minutters pilotlys på full effekt på én opplading
• Innebygd reflektor
• Kompakt størrelse : 31 x 14 x 21 cm
• Lav vekt : 3 kg inkludert batteri

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Interfoto, www.interfoto.no

B1 500 AirTTLElemental Live
LiveU utvider sitt allerede store utvalg av LIVE sendere over mobilt 
nettverk. Med den nye LU500, forsterker LiveU sin posisjon som  
foretrukket leverandør av LIVE-utstyr i Norge.

LU500 er liten men kraftfull. Senderen veier kun 1 kg, og har plass til 
hele 8 Sim kort, 2 Lan, innebygget batteri, HD-SDI input, HDMI input 
og mini SD kort. Den interne antennen støtter en rekke frekvenser, og 
er med på å sikre at LU500 leverer full kvalitet Broadcast HD.

Sammen med Anton Bauer batterier og mulighet for Hot Swap gir 
dette muligheter for å sende LIVE over lengre tid. 

Pris: Kontakt forhandler for demo og pris
Distributør: AVIT-Systems Norge AS, www.avit-systems.no

Ny sendeenhet fra LiveU Tools on air “Just:Play”
Just:Play er en Apple-basert 24/7 automatisert Broadcast Playout 
server. Just:Play spiller av HD/SD filer og har mulighet for sanntid 
grafikklag som oppdateres manuelt eller automatisk med RSS eller 
andre XML-kilder, for eksempel Twitter-feeds. Den kan også ta inn 
Live-kilder på HD-SDI. Serveren har støtte for en mengde videofor-
mater og har mulighet for GPI og Router-kontroll.

Programvaren kan installeres på en Mac Mini, og er brukervennlig 
og strømlinjeformet. Dette betyr at man lett og kostnadseffektivt kan 
sette opp en 24/7-kanal med egne videoklipp, LIVE-kilder og grafikk, 
for eksempel til streaming på nett. 

Pris: Kontakt forhandler for demo og pris
Distributør: AVIT-Systems Norge AS, www.avit-systems.no

Panasonic lanserer en serie Short Throw-projektorer, som med svært 
kort projisering kan plasseres tett på lerret, whiteboard eller en inter-
aktiv tavle uten å gå på kompromiss med bildekvaliteten.

Den nye TW/TX-serien består av fem miljøvennlige modeller, ut-
viklet for skoler og virksomheter. Tre av modellene kan projisere bilder 
i 80-tommer fra en avstand på kun 0,9 meter. Dette gjør projektorene 
godt egnet for små lokaler Med den korte projiseringen unngås irrite-
rende skyggeeffekter på lerretet, og du kan som lærer eller foredrags-
holder peke og gestikulere uten å forstyrre bildet. Du unngår også å bli 
blendet av det skarpe projektorlyset, som kan gjøre det ubehagelig å 
holde presentasjoner.

Alle modellene kan enkelt fraktes under armen da de er små i stør-
relse og kun veier 2,7 kg. Med en lysstyrke på opptil 3100 lumens og 
kontrastforhold på opptil 7500:1 leverer projektorene knivskarpe bil-
der med klare detaljer og god dybde. Projektorene holder støynivået på 
et minimum med en vifte som er nesten lydløs. Dette reduserer forstyr-
relser under presentasjoner. To av modellene kan brukes til interaktive 
presentasjoner. Med en interaktiv penn kan foredragsholder skrive og 
tegne på projisert innhold. Dette kan enkelt lagres på en PC underveis.

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Panasonic PSCEU , www.business.panasonic.no

Nye projektorer

Den populære Broadcast senderen L1500 fra Vislink, har nå fått sin 
avløser. Nye teknologi er nå klar til bruk i den nye L1700. Enheten 
benytter H264 med bedre kvalitet og har mulighet for høyere oppløs-
ning, samt flere alternativ til både kamerastyring og 4:2:2 kvalitet i HD.
Enheten er liten, og veier bare 550 gram, trekker 15W og har kun 24 ms 
forsinkelse, som er litt over en halv «frame». Senderen har enda flere 
innganger for større fleksibilitet, og har mulighet for å festes på alt fra 
store studiokamera eller ENG kamera til småkamera.

Pris: Kontakt forhandler for demo og pris
Distributør: AVIT-Systems Norge AS, www.avit-systems.no

Trådløs sender fra Vislink
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web-tv 2013

Et veivalg for framtiden med dbtv

H åkon Eikesdal, produksjonssjef for dbtv, sier til Monitor 
at Dagbladet bevisst har valgt en strategi med å bli gode 
på direktesendt web-tv. Hele produksjonslinja, som er 
designet i samarbeid med Video 4, er lagd for å for å få 

stoff raskt ut fra hendelse til web.
Vi må i stadig sterkere grad forholde oss til et framoverlent publikum. 

Folk leser nyheter på nett helt annerledes enn på papir, forteller Håkon 
til Monitor. Behov for å være tilstede, bestandig og raskt, stiller også 
større krav til fortellerteknikk og framdrift i reportasjer på web. For 
dbtv har det vært viktig at også skrivende journalister bidrar med å 
presentere levende bilder på nett. 

Det har også vært viktig å ta en diskusjon om hva som passer for 
levende presentasjon på web og hva som egner seg på trykk. Man må 
ha sterkt fokus på å korte ned historiene og komme raskt til poenget. 
De fleste historiene presenteres som nyhetsreportasjer i formatet 2 – 3 
minutter.

– Alle journalistene i DB må regne med å en gang kunne ta en stand-
up live foran kamera, sier Eikesdal.  I følge Eikesdal har de fleste stilt 
seg, ikke bare forpliktende positive til tanken, men forespørselen er 
blitt møtt med stor entusiasme. 

I tillegg til de faste ansatte i dbtv, bidrar hele redaksjonen foran og 
bak kamera. Den største satsingen har vært fotballshow og Ski-VM. Det 

Publikum for web-tv øker markant, og antallet seere konkurrer med tradisjonell 
fjernsyn.  Dagbladet har med dbtv lansert sin egen kanal, og fått nye erfaringer.

store spranget for direktesendt tv tok dbtv i forbindelse med stortings-
valget 2013, med direktesendt TV fra Eidsvold plass i Oslo, i et eget 
studio foran Stortinget.
 
Funksjonelle tekniske løsninger
Hele oppsettet til dbtv er basert på behovet til direkte sending under 
stortingsvalget 2013, hvor kravet var at man skulle kunne sende fem 
 live strømmer uavhengig av hverandre. Dette muliggjorde sending 
fra studioet foran Stortinget og fra fire forskjellige valgvaker. Vi  bygde 
systemet tilpasset spesifikke behov til valget, men selvsagt også for å 
få et godt system videre forteller Eikesdal. Hele produksjonslinja er 
bygd rundt dette behovet med muligheter til å ta inn fra ulike kilder, 
blant annet Scanpix og Reuter. dbtv har valgt LiveU LU-60 og LU-70, 
og Aviwest DMNG PRO180 som sender inn til husets server med SDI 
ut fra server og inn i ruteren. Signalet kan rutes videre ut til forskjel-
lige kilder, eller direkte ut encoderen. Man kan også sende direkte til 
billedmikseren og mikse med andre kilder, legge på grafikk, legge på 
klipp, musikk eller arkiveres til videre bearbeiding etter sending. 

Stikkord for Dagbladets satsing på Web-TV har vært fleksibilitet, 
kvalitet, hurtighet og innhold.  Valget på direktesendt TV stilte da 
også strengere krav til at teknikken fungerte mest mulig optimalt enn 
på forhånd produserte programmer. Tv-stasjoner er opptatt av best 
mulig bildekvalitet, men for dbtv er det nødvendig å tenke allsidighet, 
fleksibilitet og være raskt ute med stoff.

Tekst: Harald Bang Olsen
Bilder:  Dagbladet / Jacques Hvistendahl/ Håkon Eikesdal 
            Monitor / Harald Bang Olsen

REPORTASJE  DBTV Håkon Eikesdal, produksjonssjef for dbtv.

Stortingsvalget 2013 ble et gjennombrudd for dbtv, med en rekke livesendinger fra Karl Johans gate   (Foto: Jacques Hvistendal )Hvistendahl

Foto:  Håkon Eikesdal
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dbtv kjører Mac linje med Final Cut Pro X 
som redigeringsprogram. Også dbtv var 
velkjent med kritikken og problemene med 
programmet fra Apple. Valget ble likevel gjort 
utfra behov for enkel opplæring og lav bruker-
terskel for journalister som ikke var vant med 
produksjon av levende bilder. Videojourna-
listene i dbtv sier at ”det er blitt mye bedre nå”. 
Final Cut Pro X altså.

dbtv bruker Teradek Encoder som koder 
MPEG signalet ut til Dagbladets web tjene-
ster. Boksene tar SDI inn og lager en enkelt 
strøm i 720p ut, som sendes til Dagbladets 
live leverandørers egen Encoder som igjen 
transcoder signalet til de forskjellige oppløs-
ninger som publiseres. Det at man kun lager 
en strøm gjør at det stilles mye mindre krav 
til utstyret som brukes under sending. dbtv 
kjøper denne transkodingstjenesten eksternt, 
noe som både er, ifølge Håkon Eikesdal, både 
kostnadseffektivt og driftssikkert.

dbtv er oppsatt med et enkelt sit-down 
studio for tre kamera produksjon, en enkel 

broadcast mikser og muligheter til sending 
både til desken og til reporter ute i felten eller 
andre kilder. Man har i første omgang valgt 
enkle fjernstyrte enmannsbetjente pan, tilt og 
zoom robotkameraer fra Panasonic, men ser 
nå på mer avanserte løsninger. 

To tekniske leverandører for live sending
Under sendingene fra foran Stortinget 

streamet dbtv samtidig med opptil fire  
mobile enkodere, fra Aviwest og LiveU. 
Den ene fra LiveU og den andre fra Awivest.  
Håkon Eikesdal forteller at de hadde lang er-
farning med LiveU, men Aviwest var da helt 
nytt for dem og vi brukte tid på å bli vant med 
at de to enhetene ikke fungerte på samme 
måte. Som med alt nytt utstyr, tok det tid å 
utnytte potensialet fullt ut.  Etterhvert lærte 
vi Aviwest bedre å kjenne, og kunne finjustere 
enkoderen til vårt formål.  

Begge løsningene gjør det mulig for pro- 
gramavikleren i Dagbladhuset å ha fjernkon-
troll på sendingene fra fotografer og studio 
ute i felten. dbtv hadde regi og bildemiks på 

Brightcove er et amerikansk, børsnotert 

selskap som tilbyr løsninger for publise-

ring og distribusjon av levende bilder på 

nett og har over 6.000 kunder i over 60 

land deriblant Burberry, Marks & Spencer, 

Debenhams og Puma. Selskapet økte 

inntektene i 2012 med 38 prosent til 500 

millioner kroner og har i dag en markeds-

verdi på nesten én milliard kroner.

Goviral distribuerer videoinnhold på vegne 

av annonsører, og har blant annet kjørt 

kampanjer for selskaper som Volvo, Sony, 

Red Bull, Lacoste, Nike, Audi, Coca-Cola, 

Carlsberg og Nokia. Selskapet har på glo-

bal basis mer enn 40 millioner målrettede 

videovisninger hver dag og mer enn 365 

millioner unike brukere. Goviral Norge har 

så langt stått bak virale kampanjer for Visit 

Norway og Norges sjømatråd. Men også 

for kunder som NetCom, XXL og Microsoft 

er det levert lokale løsninger.

Over fire milliarder timer med video sees i 

måneden på YouTube.  I høst meldte ame-

rikanske Netflix og HBO seg på i kampen 

om norske øyne på nett.   I 2013 lanserte  

Google en norsk-versjon av YouTube. 

At norsk utviklet innhold har tatt av kan 

ta av viste Ylvis-brødrene med «The Fox» 

som topper YouTubes trendliste for 2013. 

Videoen har samlet opp utrolige 276 mil-

lioner visninger på tre måneder.

Nøkternt studio med 3 robotkameraer.   dbtv bruker dette studio til livesendinger direkte fra Dagblad-huset.

Levende bilder på nett har skutt voldsomt 

fart det siste året og stadig flere aktører 

har posisjonert seg i dette markedet det 

være seg internasjonale strømmetjenester 

som Netflix, HBO Nordic og Viaplay, men 

også tradisjonelle mediehus som TV 2, VG 

og Dagbladet har giret opp satsingen på 

levende bilder på nett voldsomt.

 På den siste målingen til Mediebyråfo-

reningen er veksten innen denne delen 

av markedet på formidable 95 prosent 

for årets to første måneder. Stadig flere 

annonsører og merkevarer satser satser nå 

på levende bilder på egne nettsider.

Marianne Huseby, tidligere TV2, Final Cut Pro X fungerer bra.

Trykk on, trykk live, trykk send. Enklere kan det ikke bli...

Håkon Eikesdal viser hvor lett det er å komme liv med deres produksjonsutstyr

Foto:  Håkon Eikesdal
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Distributør av Datavideo i Norge og Sverige  -  Produktene finner du hos ledende forhandler og på hjemmesiden -  Pris eks mva varierer litt avhengig valutakurser, shipping inkludert fortolling ca. 550:- NOK

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

HD 1080i/720p 5-kanaler

fra ca. 50.000:- NOK

SD 8-kanaler

ca. 37.000:- NOK

HD 1080i, SD, 8/12-kanaler

ca. 66.900:- NOK

SD 4-kanaler

ca. 14.900:- NOK 

HS-2800 8/12-kanals Mobile HD/SD-Studio
8 eller12-kanals HD/SD-SDI og HDMI innganger switcher, HD 1920 x 1080i og 

SD 576i. Vi har det du trenger: videomikser, skjerm, LED-lys og intercom med 

gooseneck mikrofon, kabler, belte-pak med hodetelefoner og tally lys.

Interfoto har utleie og salg av LED lyspaneler fra

Lupoled 1120 DMX Dual-Color gjør 
det mulig å tilpasse lysstyrke og 
fargetemperatur til enhver situasjon.

Den er den mest avanserte løsningen 
for foto, video og TV. Med Color 
Rendering Index på over 94 unngås 
grønt lysskjær, og lyset er stabilt og 
avgir lite varme ved bruk. 

• Fargetemperatur: 3200-5600 kelvin 

• Lysutbytte: Tilsvarende 650 watt

• Strømforbruk: 38 watt

• Strømforsyning: Batteri / AC-adapter

• Levetid: 50.000 timer

• Integrert filterholder

Lupoled 
1120 DMX Dual-Color

interfoto.no

huset, og lagde sendingen herfra. Før hver sending testet de hver  
enkelt enkoder, som de på det meste hadde fire av i valgboden foran 
Stortinget. De ble synkronisert mot hverandre, og var innenfor 0,1 
sekund av hverandre. dbtv opplevde at sendeforholdene over mobil-
nettet varierte i løpet av dagen, og måtte kontinuerlig justere for å sikre 
god kvalitet på sendingen. 

Bruken av sendesystemet stilte store krav til å raskt kunne identifi-
sere og løse små tekniske utfordringer. I dag er oppstartsproblemene 
løst og dbtv opplever Aviwest nye generasjon som teknisk velfung-
erende. I tillegg leverer løsningen bilder med betydelig bedre kvalitet. 
Den er også billigere, lettere og enklere å bruke. Kun tre tastetrykk  
er nødvendig. Slå på, velg live og trykk send.  Eikesdal understreker 
at det for fotografen i felt er enkelt å ta i bruk Aviwesten. Aviwest-
systemet oppfattes som avansert og fleksibelt på de områdene som 
teller forteller han.

 

Fremtiden i andres hender?
På IBC messen i september i år lanserte Aviwest en applikasjon for 
smartt elefoner som gjør det mulig å sende live via WI-FI eller 3G/4G 

nettet. Eikesdal kjenner til løsningen og tror at dette klart vil komme 
om ikke alt for lenge. Appen åpner for helt nye muligheter. Hvem som 
helst kan ta kontakt med en redaksjon, få en nøkkel tilsendt via SMS, 
og vips være på luften som videojournalist. Oppsettet dbtv har i dag 
gjør det mulig å ta i mot stoff på denne måten fra private mobiltelefon-
brukere.  dbtv trenger å ha redaksjonell kontroll over eksterne kilder 
som går live.  dbtv ser derfor på løsninger for dette, og dette må de ha 
på plass før de kan bruke denne teknologien avslutter Eikesdal. 

Teknologien er nok ikke helt moden ennå. Etiske problemer med 
redaksjonell stålkontroll er heller ikke løst. Det finnes riktignok bokser 
med forsinkelsesmuligheter, som er altfor dyre for dbtv sin satsing, 
som kan kontrollere sendingen. Det blir derfor nervøse fingre, skarpt 
blikk og store åpne ører som finkontrollerer innkommende signaler 
fra ivrige ikke autoriserte bidragsytere. n

dbtv hadde en rekke livesendinger i sommer, og lærte hvordan dette skapte økt trafikk via nett, innsatsen var markant og bygde Dagblad-profiler..

Foto:  Håkon Eikesdal
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Blackmagic Pocket Cinema Camera

Filmkvalitet i lommeformat
i fjor slapp Blackmagic Design sitt mye omtalte Cinema-kamera, firmaets første kameramodell. Spesifikasjonene 

var strålende, og prisen sjokkerende lav. Kameraet skapte store bølger i bransjen, nesten som da Canons 5D Mk2 

viste seg å være et kapabelt filmkamera. Cinema ble imidlertid rammet av store forsinkelser, og kort tid etter at det 

etterlengtede kameraet kom på markedet, slapp produsenten også to andre modeller: Pocket Cinema Camera og 

Production Camera 4K. Pocket-modellen leveres er nå i salg for fullt, og Monitors skribent Peter Östlund har testet det.

Tekst & foto: Peter Östlund Filene du får ut av kameraet kan brukes uten 
etterbearbeid (hvis man har eksponert og 
gjort alt riktig, selvfølgelig. I Video-modus 
skiller eksponeringsautomatikken ut ved at 
den stilles etter et gjennomsnitt av bildets lu-
minans. Det er litt uspekulert, siden det bare er 
i dette moduset at det skjer. Det betyr at man 
må passe seg for å overeksponere deler av bil-
det, hvilket kan bli tilfellet hvis mesteparten av 
bildet er mørkt og bare mindre detaljer er lyse.

Filmer man derimot i Film-modus, måler 
automatikken på en annen måte. Da stiller 
den inn eksponeringen slik at den lyseste de-
len klarer seg. Altså blir ingenting overekspo-
nert. Det er både bra og dårlig. Bra, fordi man 
får kontroll og dårlig, fordi en eneste refleks et 
sted i bildet kan få blenderen til å gjøre bildet 
for mørkt. 

Film-modusets filer krever etterbehandling, 
ettersom kontrasten er skrudd ned for å få plass 
til så mye informasjon som mulig. Bildene ser 
kontrastløse og blasse ut, men det er bare bra, 
for når man etterbehandler materialet og gir 
det den ferdige ”looken”, har man mer infor-
masjon å ta av. Ikke like mye som man ville 
hatt med RAW, men mer enn i Video-modus. 
Begge variantene krever litt oppmerksomhet 
for at materialet skal bli optimalt.

Lagring
Det er SD-kort som gjelder, og bare de raskes-
te. Blackmagic anbefaler kort som kan lagre 95 
mbit/sek. Da blir det SDHC eller SDXC, og 
ettersom jeg bruker Sandisks SSD i mitt stør-
re kamera uten problemer, får det bli samme 
produsent her, 64GB Extreme Pro SDHC 
UHS-1. Prisen for disse er en drøy tusenlapp 
for 64GB og de holder en drøy halvtime når 
man filmer ProRes. Hvor lenge de holder når 
RAW blir et alternativ, er et intressant spørs-
mål. Det har blitt antydet at RAW vil bli lett 
komprimert, men man kan regne med at det 
vil ”spise” SD-kort på samme måte som det 
større kameraet gjør. Dette er et aspekt man 
ofte forbigår i stillhet. Prisen for lagring blir  
betydelig, og en stadig tyngre post jo høyere 
kvalitet kameraene leverer. Skal man få sove i 
nærheten av trygt, trengs det sikkerhetskopie-
ring på minst to disker.

Det snakkes om at når man får prisene på 
minnekort ned, er det bedre å bruke dem som 
råfilm. Det vil si at man bruker dem én gang og 
deretter lagrer kortet som en original i stedet 
for å gjøre som i dag: laste over, sjekke, forma-
tere og så videre.

Et problem er at man ikke ser i søkeren hvor 
mye lagringskapasitet som er igjen på kortet.

Man kan ikke formatere i kameraet. Det 

enda ikke har løst problemet med den store 
datamengden som går til kameraets lagrings-
medium, SD-kortet. Jeg håper det kan løses 
uten at man må komprimere alt for mye.

Pocket-kameraet filmer med nåværende 
programvare (1,41) altså bare i Apples ProRes 
(HQ). Den større versjonen, BMCC, filmer 
dessuten i RAW og Avid DNxHD. ProRes 
er ingen dårlig kodek, tvert i mot, men RAW 
inneholder fem ganger mer informasjon, noe 
som gir flere muligheter i gradingen.

Opptaksformatet er 1920 x 1080, altså full 
HD, og sensoren er omtrent like stor som et 
Super-16 kameravindu. Til sammenligning 
er sensoren på det største kameraet på 2432 
x 1366, og tilfører oppløsningen litt større  
marginer hvis man skal levere i HD.

Kameraets kontakter er redusert. Lydinn-
gangen er en enkelt 3,5 mm-kontakt. SDI-
kontakten er byttet ut med en micro-HDMI, 
noe som føles litt sårbart. Når jeg forsøker med 
min mikro-HDMI-kabel, finner jeg ganske 
riktig ut at kontakten ikke er optimal. Den 
første kabelen satt dårlig i og kunne bare over-
føre informasjon hvis jeg bøyde på den. Neste 
kabel fungerte godt, men det virker som om 
porten i kameraet er for grunn. Neste to mil-
limeter av kontakten stikker utenfor kamera-
kroppen. Det føles absolutt ikke bra.

Strømkontakten er minimal: 2,3 mm og av 
en type som virker vanskelig å finne. Det tel-
ler imidlertid positivt at kameraet har utskift-
bart batteri. EN-EL20 har en kapasitet på 800 
mAh, noe som holder en knapp time. Det er 
samme batteri som Nikon bruker i sine kom-
paktkameraer, så det er lett å skaffe flere. Vil 
man ha enda mer mer, kan man i dag få tak i 
batterier på 1800 mAh.

Thunderbolt finnes ikke i det hele tatt 
på dette kameraet, men det har en LANC- 
utgang hvis man vil styre kamerafunksjonene 
via kabel.

Iris og Fokus
De to knappene øverst til høyre på kameraets 
bakside, er de eneste man trenger under selve 
tagningen. Iris er en eksponeringsautomatikk 
som virker momentant, ikke kontinuerlig. 
Man trykker på knappen og kameraets blen-
der justeres etter motivets refleksjon akkurat 
det øyeblikket.

Fokus er selvfølgelig fokus. Med et trykk 
stilles  skarphet momentant på et kvadratisk 
område midt i bildet mitt. Fokuset følger 
ikke motivet. Jeg synes det tar for lang tid før  
kameraet klarer å stille skarpt.

Dobbeltklikker man på fokus-knappen, 
aktiveres en funksjon som viser hvor i bildet 

fokuset ligger ved å legge et grønt skimmer 
rundt de skarpe detaljene. Dobbeltklikker 
man på OK-knappen, vises søkerbildet piksel 
for piksel. Det er bra, spesielt på vide bilder.

Som på det største kameraet, finnes to inns-
pillingsmodus i ProRes: Video og Film.

Bruker man Video, filmes det på samme 
måte som de fleste konsumentkameraer gjør. 

Se  vår

FILM 
om denne reportasjen på 

www.monitormagasin.no.

Etter å ha jobbet en god del med Blackmagic 
Cinema Camera (BMCC) i både spillefilmer 
og ganske håndterbare dokumentarer, befant 
jeg meg i DRC Kongo for en mer krevende 
innspilling. Filmen handlet om overgrep på 
kvinner og de gode kreftene som prøver å 
motarbeide galskapen som foregår. Utover 
den psykiske belastningen ved sikkerhetspo-
liti og beslaglagte pass, var kamerariggen min 
(BMCC) en god del tyngre enn ryggen min 
var komfortabel med. I nevnte dokumentafilm 
har vi valgt en form der kameraet er søkende 
og intimt, selv under lange intervjuer. Alle 
som har jobbet med håndholdt kamera, vet 
at arbeidet er forholdsvis fysisk lett når man 
beveger seg og kan bytte stilling ofte. Må man 
holde kameraet stille lenge om gangen, blir det 
tungt. Statisk belastning har ødelagt mange fo-
tografrygger.

Under innspillingen oppdaget jeg at Black-
magic har lansert to nye modeller, Black- 
magic Production Camera 4K og Black-
magic Pocket Cinema Camera (BMPC). Jeg 
skjønte raskt at sistnevnte kunne være svaret 

FORDELER
• Den høye dynamikken  

     (både i ProRes og RAW*)

• Formatet

• Vekten (440g med Lumix 14mm og batteri)

• Prisen, under 10 000

• Fatningen m 4/3

• Utskiftbare batterier

• Mulighet for 360°-filming med sektor

• Timelapse-funksjon

ULEMPER
• Vekten (vanskelig å holde stille)

• Mangler volummeter**

• Mangler mediameter**

• Små kontakter

• Problemer med sterke reflekser (boble)**

• Problemer med ”black sun”**

• Rolling shutter (men det virker som det

  er mindre enn på BMCC)

• Mangler fantommating

• Dyre SD-kort

* RAW er ikke implementert i versjon 

1.41, men loves lagt til i en kommende 

oppdatering

** Vil sannsynligvis fikses i kommende 

oppdateringer

på både filmen og ryggens behov, og nølte 
ikke med å sende inn en bestilling.

Førsteinntrykket
Så fort jeg fikk kameraet mellom hendene, 
ble jeg slått av hvor lite og kompakt det er. 
Det er som om det er laget av massivt metall.  
Deler av huset er dekket av en gummikledt 
flate som gjør at det sitter som støpt i hånden. 
Jeg fikk tak i et objektiv for å komme i gang. 
Det ble det samme som er med på de fleste 
produktbildene, et Lumix 2,5 14mm. Det tar 
ikke mer plass enn at kameraet kan skli ube-
merket ned i lommen, og veier nesten ingen-
ting. Til testen lånte jeg en Voigtländer f/0.95 
25 mm Nokton 25.

Dette kameraet er virkelig BMCCs yngre 
bror. Mye er likt i menyer og håndtering. 
Typisk er det også at de har felles bruksan-
visning og at oppdateringer skjer samlet for 
alle modeller. Det som skiller dem ad, er 
frustrerende nok at denne modellen ikke har 
berøringsskjerm. Alle innstillinger må gjøres 
med fem navigasjonsknapper. Der man på 

BMCC kan skrive inn ting direkte på skjer-
men, må man her navigere seg fra bokstav til 
bokstav, innstilling for innstilling. Det gjør 
at man unngår å skrive lange ord i eksempel-
vis scenebeskrivelser. For øvrig har det lille  
kameraet samme muligheter som det store. 
Med enkelte unntak.

Den største ulempen er, slik jeg ser det, 
forhåpentligvis bare tilfeldig. I alle produkt-
beskrivelser står det at kameraet kan filme i 
samme RAW-format (CinemaDNG) som 
storebroren. Det kan det ikke, ikke enda i 
hvert fall. Det er kjedelig hvis man, som meg, 
er vant med å jobbe med film og har funnet et 
akseptabelt kompromiss i RAW-formatet. Det 
var nettopp dette som fikk meg til å hoppe på 
Blackmagic-toget, og erfaringene med BMCC 
er gode.

Det er selvfølgelig irriterende at det ikke 
står opplyst noe sted at det ikke har tilgang 
til RAW på nåværende tidspunkt. Forhåpent-
ligvis er det som sagt bare et tidsspørsmål, og 
kanskje vi har fått det når du leser dette (se fak-
taboks). Det snakkes om at grunnen er at man 

TEST FILMKAMERA

Å navigere mellom alle de forskjellige valgmulighetene 
går bra, men er litt omstendelig.
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må gjøres i en datamaskin. Det er mange som 
klager på dette, men jeg ser også poenget med 
løsningen, i og med at man blir tvunget til å 
se på det ”eksponerte” kortet som en ekslusiv 
original. På den måten minsker man risikoen 
for uintendert sletting. Man må rett og slett 
bare passe på å ha nok kort med seg på opptak.

Objektiv
Her har vi en komplikasjon, ettersom objekti-
vene man eventuelt har investert i fra før ikke 
nødvendigvis passer. Pocket-kameraet har 
MFT-fatning (micro four thirds), til forskjell 
fra den eksisterende BMCC, som jo bruker EF 
(Canon). Men også dette kan snus til en for-
del, fordi anslagsmålet (avstanden fra objek-
tivets bakre kant til sensor/film) er kortere og 
objektiver fra mange produsenter kan brukes, 
med eller uten adapter. Til og medprofesjonel-

le filmobjektiver med for eksempel PL-fatning 
passer. I mange av objektivene som har fast 
MFT-fatning kan man bruke den elektroniske 
tilkoblingen og dermed styre både blender og 
fokus fra kameraet. Andre objektiver må styres 
manuelt.

Min plan er å bruke noen eldre S-16 ob-
jektiv som sannsynligvis vil være mykere enn 
dagens sprø objektiver, på godt og vondt.

Lyden
Den interne mikrofonen duger ikke som mer 
enn referanse. Skal man kunne bruke den inns-
pilte lyden, må man ha en ekstern mikrofon. 
Kameraet har ikke fantommating, og med nå-
værende firmware har det ingen lydnivåmåler. 
Man må stille lyden ved å lytte i hodetelefoner, 
men det rekker ikke langt.

Håndholdt kamera
Kameraet er lett. Vekten ligger under alle an-
dre kameraer med sammenlignbar prestasjon 
og pris. Det er bra for ryggen, men også pro-
blematisk. Siden kameraet har så lav egenmas-
se, påvirkes det av alle håndens mikroskopiske 
bevegelser uten den innebygde, utjevnende 
tregheten man finner i tyngre kameraer. Har 
man heller ingen stabiliseringsfunksjon i 
objektivet, blir håndholdt filming en delikat 
affære. Visserlig kan man stabilisere etterpå 
i moderne postbearbeidingsprogrammer, 
men da mister man oppløsning. Jeg har testet 
forskjellige metoder for å få bildet stødig, og 
og kommet frem til at det går bedre hvis man 

fester noe mer til kameraet. Har jeg for eksempel en liten bærbar 
monitor festet på en leddarm under kameraet, får jeg bedre kontroll 
på bildet og et stødigere kameragrep.

Min test
Utgangspunktet for min test av Pocket-kameraet er nettopp at det 
skal være et lommekamera. Jeg har valgt å la være å lesse det ned med 
detaljer for å få kameraet til å se ut som en studiorigg. Personlig synes 
jeg at alt for pyntede DSLR-kameraer utgir seg for å være noe annet 
enn de er: Filmende stillbildekameraer med ganske stusselig kodek.

Pocket-kameraet ser ut som noe onkel Svein ville tatt med seg på 
Mallorca-ferien, men skinnet bedrar. Forskjellen er kodeken. Pro-
Res (HQ) er en profesjonell kodek, og når RAW kommer, vil den 
utklasse det meste. Men den har mange uløste problemer som jeg 
håper vil løses ved hjelp av en firmware-oppdatering snarest.

Konklusjon
Dette er et kamera som koster det samme som et kompaktkamera, 
men har lagt listen høyt og baner vei for en ny type filming. Når det 
har kommet over barnesykdommene, vil vi ha et verktøy som kan 
forandre synet på hvordan en filminnspilling med høye kvalitetsam-
bisjoner ser ut. For meg vil dette være et nyttig andrekamera som 
supplerer det større BMCC. At det ser ut som et stillbildekamera for 
amatører gir meg tilgang til helt nye opptakssteder og situasjoner. 
Det vil kreve en mental omstilling, nye metoder og grep. Men slik 
er det alltid, også mitt gamle Aaton-S16 krevde en egen håndtering 
for å komme til sin fulle rett.

I en spillefilm, vil dette kameraet være et verdifullt andrekame-
ra: et kamera man setter fast inne i biler, i hjørnet av en bom eller 
hva som helst. Det er som skapt for reisereptorasjer med sin høye 
bildekvalitet. Man bare flipper det opp av lommen og spiller inn i 
kringskastningskvalitet. n

Gå ikke glipp av filmen om testen på Monitors hjemmeside/nett-TV, 
der Peter viser bilderesultater med forskjellige objektiver og under ulike 
forhold.

To problemer kameraet støtte på i tes-
ten, er at solen blir svart når man filmer 
i motlys, og at solreflekser av og til får 
en slags "hvit boble" rundt seg. En ny 
firmwareoppdatering (1.4.2) har imid-
lertid blitt sluppet nå. Denne skal rette 
på ”Black Sun- effekten”, men ikke ”vita 
bobleme” (blooming sensor). Black-
magic kommenterer sistnevnte slik: 
”Alle sensorer, både CCD og CMOS, 
vil ha en "blomstrende" effekt ved 
vanskelig overeksponering. Pikselen 
blir overmettet, og overskytende lad-
ning flyter over til de omkringliggende 
pikslene. Det ser bare forskjellig ut 
med ulike sensortyper. På noen av test-
kameraene våre skjer ikke dette, så det 
kan hende det er kalibreringsrelatert. 
Vær vennlig å kontakte ditt nærmeste 
supportkontor, så kjører vi en kalibre-
ring av kameraet.”

1.4.2. endrer heller ikke savnet av 
RAW og lydnivå. Dette vil dog trolig 
fikses i en fremtidig firmwareoppda-
tering.

Kameraets størrelse gjør at man lett tas for å 
være turist. Det er ikke så kult, men veldig prak-
tisk hvis man jobber med en dokumentar.

Kontaktene er redusert, men de 
viktigste er til stede.

Bildeskjermen er god, og man har all nødvendig 
informasjon nederst.

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

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no
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Sennheiser HD-26 PRO

Velbygd tysker holder 
stillingen
Sennheisers HD 25 feirer i år sitt tjuefemte leveår på markedet. i ulike inkarnasjoner er hodetelefonene et 

vanlig syn ute i felten, med sine svarte, tettsittende runde deksler. Raske å ta på, raske å ta av, og man hører 

hva som skjer. nå har Sennheiser sluppet en storebror, HD-26 Pro, som har implementert flere nye funksjoner.

Tekst: Johannes Oscarsson

www.monitormagasin.no

samt øvre bassområde.
Den sammenlagte karakteren blir uansett 

god når det gjelder lydkvalitet. Hodetele-
fonene er utmerkede til feltbruk og livesam-
menhenger, og fine til musikklytting i mange 
sjangre – men kanskje ikke akkurat klassisk.

Oppsummering
Sennheiser HD 26 Pro er en klar forbedring 
av en allerede god modell, og står på egne 
ben som et utmerket hodetelefonsett. Den 
automatiske hodebøylen og vinklingsbare 
høyre hodetelefonen er så veldesignede at de 
er selvforklarende, og hele konstruksjonen 
oser av kvalitet, håndverk og profesjonalitet. 
ActiveGard er en velkommen nyhet som 
beskytter vårt mest sårbare arbeidsverktøy 
fra hverdagens ubehagelige overraskelser, og 
fungerer godt. 

Lydmessig er HD 26 litt for tydelig i mel-
lomregisteret, men byr på et godt frekvensom-
fang, tydelig og glassklar fremstilling. Bass-
gjengivelsen imponerer til lukket hodetelefon 
å være. Hodetelefoner som er laget for å sitte 
utenpå ørene blokkerer ikke like mye lyd som 
in-ear-telefoner, men HD 26 drar likevel sin 
del av lasset for å dempe omgivelsene. 

Hvem trenger et par HD 26 Pro? Den som 
er ute etter praktiske, holdbare hodetelefoner 
med tydelig lysgjengivelse, har en het kandi-
dat å sjekke ut. Hodetelefoner er noe man bør 
lytte på selv før man kjøper. Det er bare du 
som kan bestemme – og jeg anbefaler virkelig 
å lytte på HD 26 Pro. n

Jeg vet ikke om det ville fungere bedre eller 
dårligere uten spiralen, men kabelen gir uan-
sett en del forstyrrende lyd inn i hodetele-
fonene, er jeg redd.

Passformen er behagelig og det er enkelt 
å justere hvor stor buen skal være for å passe 
både små og store hoder. Hodetelefonene 
sitter på ørene, ikke i eller rundt, noe som 
gir god, men ikke enestående, isolering. De 
passer undertegnedes hode og ører godt, og 
er bekvemme også etter mange timers bruk. 
Derimot blir ørene varme.

I god tysk tradisjon har Sennheiser et stor 
arsenal av reservedeler som kan bestilles for å 
sørge for at HD 26 blir et langvarig bekjent-
skap hvis en av delene skulle bli ødelagt.

ActiveGard beskytter ørene
Gjennom en stressende arbeidsdag finnes det 
mange muligheter til å skade seg med hode-
telefoner. Kanskje man plugger dem i et ut-
tak uten å sjekke nivåene først, eller så sender 
noen i den andre enden for høyt signal eller et 
lignende mareritt. Det er fort gjort å skremme 
vettet av seg selv, eller i verste fall forårsake 
virkelig skade. Sennheisers bidrag til å unngå 
akustiske ulykker heter ActiveGard.

Inne i venstre hodetelefon sitter en beskyt-
telseskrets som skal beskytte mot for høye  
verdier når den aktiveres. Det er en passiv  
prosess som ikke krever strømforsyning, og 
som inntrer ved nivåer over 105 dB SPL.  
Hodetelefonene er ellers kapable til å gjengi 
lydnivåer opp til 128 dB SPL.

Lyden, som vi hittil ikke har snakket så mye 
om, blir avskyelig når ActiveGard trer i kraft. 
Før lydnivåene blir for høye, skal ikke proses-
sen påvirke lyden i det hele tatt. Det er vanske-
lig å teste dette vitenskapelig uten tilgang til 
spesialutstyr, ettersom det trengs litt fikling 
med skrumeisel for å slå funksjonen av og på, 
så det går litt tid mellom lyttingene. Men det 
virker ikke som om det skjer noe med lyden 
før sperren slår inn. Brutal forvrengning og 
høy ubehagelighetsfaktor – men langt bedre 
enn hørselsskade. Det er også godt at effek-
ten ikke er subtil, etter min mening, ettersom 
jeg heller vil vite om det når en slik prosess 
slår inn, slik at jeg vet at noe er feil, enn at jeg 
mikser med kompresjon i lyttingen og fatter 
feil avgjørelser.

Dette er ikke en funksjon man kommer til 
å slå av og på særlig ofte, og Sennheiser har 
plassert den lille kretskortmonterte swithcen 
på utsiden av venstre hodetelefon. Men uten 
godt lys, rett vinkel og et lite verktøy, er det 
ikke enkelt å justere kretsen, og det er ingen 
ting som indikerer om den er skrudd av eller 

på. Det gjelder å huske om at ActiveGard er 
deaktivert når spaken peker oppover. 

Klassikeren i forbedret utgave
Lydmessig er HD 26 klart bedre enn HD 25 i 
mine ører (som imidlertid ikke har tilgang til 
et 25-sett ved siden av meg, slik at jeg kan sam-
menligne direkte, så det er basert på hukom-
melsen). Jeg har aldri vært særlig glad i 25- 
hodetelefonene, som jeg synes er for boks-
aktige og metalliske i klangen. HD 26 er et helt 
annet kreatur i mine øyne. Det virker som om 
man har utformet skilleveggen som holder i 
hodetelefonelementene, for mellomregisteret 
låter friere og jevnere. Bassen er også jevnere, 
men  som i de aller fleste lukkede hodetelefo-
ner, er den ikke like høytral som i et par åpne 
hodetelefoner.  Hodetelefonene har god fart 
også i de lave registrene. For eksempel kom-
mer selv Random Access Memories (Daft 
Punk, 2013) til sin rett. Stereobildet er trukket 
ut til det ekstreme og ligger helt ute i hvert øre. 

For ENG/EFP-feltarbeid er det store  
poenget isolering og tydelig gjengivelse, særlig 
av tale, og her klarer de seg faktisk helt utmer-
ket. Tydelighet er et stikkord. Til musikklyt-
ting blir denne tydeligheten litt kunstig, og 
lydbildet blir veldig nært, særlig i mellom-
registeret og med akustisk musikk. Akustisk 
musikk – som er mitt hovedfelt – er følsom 
for forvrengninger i gjengivelsen. En test med 
Erik Westbergs Vokalensemble (Pater Caelestis, 
2010) avslører at HD 26 har sin tyngde i mel-
lomregisteret fra en kilohertz og oppover, 

Konstruksjon
Når man pakker opp esken, ser man at Senn-
heiser har utviklet en helt ny modell, ikke bare 
en ny versjon av HD-25. Konstruksjonen er 
hentet fra HMD og HME-modellene, og er 
laget med doble hodebøyler som automatisk 
felles opp når man drar i hodetelefonene for 
å sette dem på hodet. Like automatisk går det 
når man tar hodetelefonene av, og det fungerer 
også når man vrir og vender dem i de underligste 
vinkler. Ikke rart dette systemet er patentert. 

Den høyre hodetelefonen har et roterende 
feste, og kan med ett grep vendes bakover slik 
at man får ett øre fritt fra hodetelefonene. De 
sitter likevel stabilt på hodet, men er litt mer 
følsomme for raske bevegelser mot sidene. 
Signalet kommer inn via én enkelt kabel 
som er festet i venstre hodetelefon med en 
egen åttepinskontakt som skrus fast med to 
stjerneskruer. Utskiftbart, men kan altså ikke 
løsne. Rett ved hodetelefonen har kabelen en 
avlastande spiraldel som også skal redusere 
mikrofoni – altså lyd fra berøring av kabelen. 

TYPE Hodetelefoner

KONTAKT 3,5 mm TRS (adapter til 6,3 mm følger 

med)

MAKS SPL 128 dB SPL (200 mW)

FØLSOMHET 115 dB SPL @ 1 V

IMPEDANS 100 Ω

FREKVENSOMFANG 20-18 000 Hz

BRUKSTEMPERATUR -15° til +55° C

VEKT 180 gram (uten kabel)

PRIS ca. 2 100 kroner eks. m.v.a.

DISTRIBUTØR Sennheiser nordic, 

www.sennheiser.no

Et nett, lite verktøy trengs for å kunne justere 
den lille spaken i hodetelefonene som slår på 
ActiveGard-kretsen som beskytter mot for høye 
lydnivåer med potensiell risiko for hørselsskade.

TEST HODETELEFONER
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Det ryktes om at det skal gå et snøskred i Gøte-

borg, og Monitor er selvfølgelig på plass. i dette 

tilfellet befinner vi oss i Studio 1 hos Gothenburg 

Film Studios, som er rigget med det som kan-

skje er den største greenscreenen i Gøteborgs 

historie. 20 X 8 meter! Det er klart for Ruben 

Östlunds nye film Turist – en følelsesmessig 

berg- og dalbane.

Tekst: Peter Fredberg  Foto: Peter Fredberg / Monica Fredberg

REPORTASJE  FILMINNSPILLING 

Ruben Östlunds film Turist

Snøskred midt i 
Gøteborg!

Ute skinner solen, og jeg står 
i fullt regntøy og svetter un-
der ansiktsmasken jeg har 
på meg. Gulvet er full av 

snøen som ble testet i går. Kameraet er rigget 
og omsorgsfullt pakket inn i plast. For to timer 
siden skred jeg inn i studioet i sommerklær, 
for å treffe lysmester Tobias, fotograf Fredrik, 
Jesper i lydavdelingen og SFX-guttene Mattias 
og Mats, samt regissør Ruben. 

Familien den handler om sitter på den 
oppbygde uteserveringen sammen med  
statistene. Alt er virkelig like gemyttlig som i 
reisekatalogene. Plutselig høres et øredøvende 
smell. Det er pistørene som har sprengt løs et 
snøskred, som begynner sin dans nedover  

fjellet. Gjestene begynner nesten å juble i 
kapp med snøskredet. Det sprekker opp og 
blir større, og jubelen stiger. Men desto nær-
mere skredet kommer, desto mer forandrer 
stemningen blant gjestene seg. 

Ruben Östlund forklarer bakgrunnen  
for scenen.

 – Det som skjer i familien under trusselen 
fra snøskredet, er at faren, Thomas, løper for  
livet og forlater sin kone og deres to barn. Kona 
forsøker å få med seg barna og roper på hjelp 
fra Thomas, og så treffer snøskredet. Der har 
vi tre sekunder som jeg synes er veldig interes-
sante. Fra glede til plutselig skrekk. Det er dét 
vi skal få på plass de kommende dagene. Det er 
interessant at to slike ytterligheter kan ligge så 

nær hverandre, sier Ruben.

Realistisk snømiljø
Tobias Henriksson, lysmester, møter opp 
ved en av riggene. Ruben vil gjenskape lyset i  
Alpene: sterk sol som ser ut til å komme fra 
alle retninger. 

 – Et ganske uglamorøst lyst, kan man vel 
si, og vi har valgt å jobbe med HMI i studio, 
selv om det kanskje ikke er et konvensjonelt 
valg, sier han.

Man trenger mye lys fra mange forskjellige 
retninger for å kunne simulere et så sterkt 
solskinn i snømiljø. Den største utfordringen 
er nok å få folk til å tro på at alt virkelig skjer 
utendørs. At man tror på at dette virkelig hen-

der; at de faktisk sitter der på uteserveringen. 
 – Vi vil ikke ha en ”Hollywood-scene”. Det 

skal se ut som man bare har tatt opp et kamera 
og kjørt med eksisterende lys. Så utfordringer 
her, og i hele filmen, er å få det til å se naturlig 
ut, sier Tobias. 

Jeg fortsetter videre til Fredrik Wenzell,  
fotograf, som står og sjekker bildeutsnitt på 
det oppriggede kameraet. 

 – Vi kjører primært med Arri Alexa ana-
morfisk og anamorfiske objektiv, men har også 
brukt Red Epic i enkelte second unit-tagning-
er. Det samme gjelder tagninger der vi trenger 
litt høyere oppløsning og har hatt behov for 
mer mobilitet, for eksempel i Alpenes fjell-
verden. Det var enkelte steder som bare var 
tilgjengelige via ski, forteller han.

I dag er det viktige for kameraavdelingen 
å etterligne utseendet på snøskredet som 
ble utløst ved hjelp av dynamitt og pistører i  
Alpene. Snøskredet ligger der som en "plate" 
de vet at fungerer. Det handler mye om å få 
spillet og hendelsene på uteserveringen de 
har bygd opp til å fungere og se virkelig ut. 
Eksponeringsmessig prøver de å ligge omtrent  
samme sted som de lå i Alpe-miljøet. De har 
valgt å bruke blender 4 for å få ned dybde-
skarpheten, noe sammenlignet med bildene 
som er tatt på location.

Når man jobber med ”plate”, er det en for-
del å ha samme brennvidde i studio som man 
hadde når man filmet den. 

 – Det har vi måttet tilpasse nøye. Platen er 
ikke filmet anamorfisk, men på Super 35 i 1.33 
med et 25 mm sfærisk objektiv, så linsemessig 
passer vår 55 mm greit. Utover dét, handler 
det om kamerahøyde i forhold til bakgrunn 
og avstand og sånne ting, forklarer Fredrik.

Fredrik er vant til å gjøre flere instillinger pr. 
dag, så det har vært spennende å prøve å forstå 
Rubens metode, og tilpasse seg den. 

 – Det trengs kanskje 20 – 40 tagninger før 
bildene og skuespillet sitter. Da har man jo 
i praksis de første 20 tagningene på seg til å 
justere, sier Fredrik.

Ingen drømmesituasjon for lyd
I en kullsvart boks rett utenfor studioet, sitter 
Jesper Miller og Robert Lieb som tar hånd om 
lyden under innspillingen i Göteborg. Boksen 
har de bygd for å få en så lydisolert arbeids-
stasjon som mulig i de kommende opptakene. 
Lydteamet bruker en Aaton Cantar X1 og har 
Electrosonic DPA-mygger. På bommen sitter 
ofte Sennheiser og Shoeps CMIT 5U.

 – Dagen i dag og de kommende to, er helt 
klart de verste dagene for oss. Da har vår av-
deling det veldig travelt. Det er snøkanoner, 
kjempevifter, en rigg som ryster hele oppset-

ningen, pluss cirka 50 ballaster. Det er ikke ak-
kurat noen drømmesituasjon for lyd, ler Jesper.

De har en mikrofon rigget på uteserveringen. 
Den er rettet mot statister, snøskred og skue-
spillere, og i første tagning tester de om det 
fungerer med myggene på de fire skuespillerne 
og om statistene er flinke og kan spille godt. 

 – Da kan vi kanskje ta opp litt av lyden også. 
Blir det bra, setter vi opp en mikrofon til, slik 
at vi får et stereobilde, sier Jesper. 

Selve lyden av snøraset, vil bli skapt  
under postproduksjonen i Norge. Blant snø-
kanoner og vifter treffer jeg SFX-gjengen.  
Mattias Jönsson og Mats Sampop Karlsson  
viser frem det ekstremt finkuttede papiret  
som skal fungere som snø. Det minner om 
potetmel i konsistensen. Materialet (snø-
støvet) er et cellulosepulver som heter 
Frostpowder. Selve fronten på snøraset som  
mikses med platen fra Alpene skapes av  
fem trykkluftskanoner. Når de avfyres,  
skal snøstøvet velte innover uteserveringen 
ved hjelp av de store viftene.

Mattias og Mats har også utstyrt uteser-
veringen, som er bygd oppe på en plattform 
med et hydraulisk system som kan settes i  
bevegelse og begynne å riste når skredet  
nærmer seg lunsjgjestene. Dette er et system 
der man kan stille inn frekvensen på svært små, 
men kraftige, vibrasjoner.

Øvelse gjør mester
Vi får en prøvesmak på Rubens arbeidsmåte 
før tagningen av snøskred-scenen. Det repe-
teres og repeteres og repeteres. Etter en stund 
kan faktisk også vi som er på besøk se forand-
ringer i spillet, som ser ut til å bli roligere og 
mer realistisk jo lenger ut i dagen vi kommer. 
Etter to timer med repetisjoner, er det klart for 
ettermiddagens klimaks. 

Det smeller ordentlig når snøkanonene  
fyres av, og studioet fylles av den pulveriserte 
papirsnøen. Viftene drar ordentlig i gang og 
snørøyken velter ordenlig inn over uteserve-
ringen. Panikken bryter ut. Nå er jeg imidler-
tid takknemlig for klesvalget. Det pulveri- 
serte papiret finner veien inn overalt! 

 – Det vanskeligste var nok timingen. Det 
ble til slutt ti tagninger før Ruben fikk det han 
ville ha. Han er en åpen regissør som er flink til 
å ta hensyn til komplisert teknologi. Han vet 
akkurat hva han vil ha og han liker å manipu-
lere virkeligheten på sett for å få troverdighet 
foran kameraet, sier Mats.

Etter selv å ha sett en god del snøskred på 
nært hold under mine egne opptak i Alpene, 
virker det som om teamet virkelig kom i mål 
med det kunstige snøskredet. Det skal bli  
veldig gøy å se dette på stort lerret! n

Ruben Östlund (Copyright Plattform Produktion).

Ruben med skuespillerne.

Lysmester Tobias Henriksson.

Uteservering ferdigrigget mot greenscreen.

Skredets snøstorm skytes.
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Monitor har gått bakveien og lett seg frem mellom bedre og tygre filmkameraer, helt til vi kom til  

kameraenes kronjuvel. Tyske Arri har lang tradisjon for fortellende film og blytunge produksjoner bak  

seg. Med nye Alexa XT setter de standarden for hva et filmkamera i absolutt høyeste klasse skal kunne  

prestere. Men holder det mål? Konkurransen er steinhard, og mange konkurrenter har både en lavere vekt  

og en lavere prislapp på sin side. Les hvordan Arri Alexa XT klarer seg i kampen mot andre kameraer, nye 

sammenhenger og testpanelets kompromissløse blikk.

Tekst & foto: Jonatan Kruse
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TEST FILMKAMERA

Arri Alexa XT 

Kongen av kamerariket

Arri – akryonym for Arnold & 
Richter Cine Technik – ble eta-
blert i den tyske byen München 
i 1917. Ved siden av Panavision 

har firmaet vært det ene av de to beina filmver-
denen står på, og hjemmesiden deres er nok 
den eneste i bransjen som ikke skryter over 
rekken av produksjoner de har medvirket i. 
Listen ville blitt alt for lang – de medvirker 
i alt. Arri er for filmen det hjulet er for bilen, 

Grensesnitt vendt mot B-foto. 
Et godt, oversiktlig grensesnitt 
som leder tankene inn på film fra 
gamle dager. 

www.monitormagasin.no

eller 168 megabyte per sekund i normal film-
hastighet. Omregnet til CD-plate snakker vi 
altså om knappe to sekunder per plate, hvis 
det skulle være noen som lurte på det.

Ikke noe enmannskamera
Arri Alexa XT er laget for teambruk og store 
innspillinger snarere enn enmannsjobber 
og dokumentarer. Som hjertet i en effektiv, 
innøvd og kompetent arbeidsflyt blir grun-
nen til at yrkesutøveren bruker ekstrapen-
gene på dette alternativet tydelig allerede den 
første opptaksdagen. Kameraet og tilbehøret 
er fullstendig stabilt, følgefokuset holder mil-
limeterpresisjon og maskinen leverer høy- 
kvalitetsbilder på Codex-kortet, som forres-
ten er laget av støtbestandig metall med kjøle- 
ribbe. Har man investert i Vault-tilbehøret 
fra Codex gjøres datalagring og sikkerhets- 
kopiering med det ene kortet, samtidig som 
det andre jobber i kameraet. Teamtenkningen 
er utpreget på modellen, med et høyresidig 

Drøye tjue år senere har filmverdenen ikke 
bare slått kollbøtte, men også rullet så langt 
fra veien at det er få som fortsatt kan orientere 
seg. Sonys kasettbaserte 24P-system erobret 
Star Wards, og dermed var digitalteknologien  
introdusert i historiefortellingens salonger. 
Produsenten RED dukket opp fra ingensteds, 
og deromkring gikk hele videoverdenen fra 
PAL eller NTSC over til kinokompatible 
HD. Bevegelige, digitale bilder av høy kvalitet 
begynte å dukke opp litt her og der, og over 
natten var den analoge filmens dager plutselig 
talte. Videofotografer gikk fra kassett til min-
nekort, telefonenes kameraer begynte å levere 
TV-kvalitet, og et sted i Japan fikk Canon inn 
fulltreffere til både høyre og venstre med sin 
5D. Stillbildekameror begynte for alvor å bli 
i stand til å konkurrere med svindyre film-
varianter. Overalt bygde man skulderstativer 
og gripearmer, men enda viktigere var det 
at de ble masseprodusert og at høykvalitets  
objektivserier fra Nikon og Canon også ble 
tilgjengelige for film- og videofotografer. 

Panservogn på 6,6 kilo
I dag ser ikke nødvendigvis en vanlig, dødelig 
TV-seer kvalitetsforskjellen på et kamera for 
8 500, 85 000 eller 850 000 kroner, og med 
det åpner vi døren til Alexa-testen. Hvordan 
står et superprodukt fra Arri seg i dag? Når 
vi åpner esken er førsteinntrykket kort og 
godt: panservogn. Kameraet skal ikke bare 
tåle biljakter, krigsscener, vanntagninger og 
naturfilmer i minusgrader – men også å leies 
ut dag ut og dag inn, uten daglig service og 
tilsyn. Alexa overlever en atombombe. Senso-
ren er Arris egen CMOS 4:3-sensor på 2880 
x 2160 piksler, ISO-spennet er fra 160-3200 
ASA med ISO 800 som native. Dynamikken 
går over 14 stopp fra mørkeste mørkt til lyseste 
lyst og makshastigheten er økt fra 60 fps til 
120 fps. Teknologien bygger på dobbel avles-
ning av hver piksel, der høynivåarkitektur og 
lavnivåarkitektur for henholdsvis over- og  
undereksponerte signaler løper parallellt. 

Kamerahuset er designet for luftkjøling, 
men viftelyden er fraværende, ettersom XT 
har fått nye kjølingsvifter av samme alen som 
de Alexa Classic er utstyrt med. Objektivet har 
PL-feste og alle metadata fra linsen brukes av 
operativsystemet, takket være en ny LDS-
teknologi som lar fotografen lagre linse- og 
eksponeringsinformasjon i postproduksjon-
en. XT-modellen har en filterholder ferdig 
montert i PL-festet  – muligens en effekt av 
stadig mer følsomme sensorer som krever 
smidig håndtering av ND-filter.

Grensesnittet er brukervennlig og intui-

tivt, takket være godt synlige, bakgrunns-
belyste knapper og en LCD-skjerm. Strøm-
tilførsel skjer enten fra strømnettet eller 
gjennom standard V-lock-batteri. Kameraet 
går på 12 eller 24 volt og husvekten er 6,6 
kilo. Ut- og innganger er som man kan for-
vente, med 3G-SDI ut for HD 1920x1080 
4:2:2, 4:4:4 eller ARRIRAM signal, BNC for 
monitor, XLR-tilkobling for lyd, 3,5 mm lyd-
utgang samt kontakter for kameratilbehør 
som EVF, synk og tidskode. 

Flere lagringsformater
Intern lagring gjøres enten på 512GB Capture 
Drive SSD-minne fra Codex eller SxS-64GB-
kort, eller på de nye SanDisk-CFast-2.0-
120GB-kortene med Codex-adapter. Andre 
mulige arbeidsformater er Apple ProRes 
4:4:4:4 (og nedover) eller tilsvarende 
DNxHD. Raw betyr Arris eget Arriraw med 
en presetasjonsevne på opp til 420 megabyte 
per sekund hvis man kjører i slowmotion,  

og med nye Alexa XT vil de fortsette på den 
samme veien de vandrer. 

Men hvor befinner vi oss på tidslinjen? Året 
er 1992, og Arriflex 535 B ser dagens lys. Det 
er en oppdatering av den umåtelig populære  
Arriflex 535, med blant annet høyere omløps-
hastighet på filmen som salgsargument. Opp-
løsning snakker man ikke om i filmsammen-
heng, men hverdagskosten er 35 millimeter 
film av en kvalitet den moderne digitale ver-

den fortsatt ikke helt når opp til. Prislappen 
for grunnpakken lå på en million eller to og i 
pakken lå 7,7 kilo analogkamera som umiddel-
bart ropte på tilbehør som filmmagasin, søker, 
follow focus og kompendium. En innebygd, 
lavoppløst videotapning ga mulighet for å følge 
tagningene på en ekstern monitor. Råfilmene 
ble levert på ruller og objektivinnfatningen het 
kort og godt PL. Det var nittitallet. Arri var 
konger. Og alt skulle komme til å endre seg! 

Det synes ikke at PL-festet er laget 
av metaller som motstår varmeut-
videlser på mikrometerskalaen. Men 
det merkes. Og det koster. 

Robusthet, brukervennlighet, 
enkelhet. Slik den bakgrunnsbelyste 
REC-knappen indikerer. 
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grensesnitt for B-foto, enkelt utskiftbare  
batterier for assistent og oversiktlig kontroll 
med både HDSDI-monitor og LED-EVF  
for fotograf. 

PL-linsene er lette å bytte mellom tagning-
ene og festet suger PL-fatningen fast som om 
den skulle vært hydraulisk. Tidskoden er godt 
lesbar for script. Kamerakroppen er gjennom-
borret av festepunkter som gir stabilitet og på-
litelighet under bruk, så riggen kan bygges ut i 
det uendelige. Å sammenligne håndteringen 
med DSLR er som å sette en Mercedes opp 
mot en lastebil – dukker noe opp under tag-
ningen, er det ikke kameraets feil. På tross 
av tyngde og harde mateiraler, blir kameraet 
aldri uhåndterbart, tvert i mot. Det hopper 
ubesværet mellom alle slags ønsker fra foto-
grafen. De tyske ingeniørene har tenkt gode 
tanker og lykkes faktisk i å ligge ett skritt foran 
i så godt som alle tenkelige sammenhenger. 
Fester, knapper og brytere sitter der man vil 
ha dem, selv hvis man skulle få et innfall om 
å filme opp-ned og baklengs gjennom beina 
ovenfra i spagat. 

Elektronenes autobahn
Kritikken kommer, men Arris storhet merkes 
ikke før man plukker fra hverandre instru-
mentene og tar frem måleinstrumentene. 
Bildene ser ekstremt bra ut med analoglig-
nende fargedynamikk i fashion-klasse – men 
dét gjelder også betydelig billigere kameraer. 

Stiller vi i stedet opp en filmatisk prislogikk, der enkelttagninger ofte 
koster millionbeløp og man ikke regner så nøye på hovedkameraets 
antall nuller, bare det er stabilt, får Arri Alexa XT sin eksistensberettig-
else. Man filmer heller Tom Cruise med pansar enn plast, og bedriver 
man utleievirksomhet foretrekker man maskiner som lønner seg. I en 
bransje der det er svindyrt å ta sjanser, stoler man på det som fungerer 
– og det som fungerer har alltid sin pris. 

Oppsummering
En sammenlagt vurdering gir Arri Alexa best i test. Noe lignende har 
aldri passert Monitors testlab. Dette er et filmkamera for filmarbeidere 
i filmsammenheng, men bærer også en prislapp som sier film – og 
dyr film. Kameraet er ikke akkurat vanskelig, men med PL-linser og  
interne UR / IR-filter skal det et ordentlig team til for å håndtere det. 

Spør man ingeniørene selv, henviser man til 
høykvalitetskomponenter og kompromissløs, 
velutviklet arkitektur. På godt norsk vil det si 
at elektroner og spenninger ferdes langs tysk-
bygde autobahner snarere enn grusveier, og 
at man på den måten reduserer støy og for-
styrrelser. 

Kameraet jobber internt med 16 bits bånd-
bredde. Metallblandingen i PL-festet er en 
tysk hemmelighet, men står i mot den natur-
lige dynamikken av utvidelse og sammentrek-
ning man kan forvente av et metallmateriale, 
samtidig som den takler objektivets tyngde. 
Foran sensoren finner vi utskiftbare UV- og 
IR-filtre, men bak linsen kan fotografen selv 
kontrollere det usynlige lyset som kan skape 
artefakter og unaturligheter i fargene. 

Den XT-unike lagringsløsningen med lese- 
og skrive-enhet, signert Codex, leverer marke-
dets raskeste løsning med datavolumer opp til 
751 GB pr. time eller 18 minutter ferdig film 
på en Codex-SSD. Kort sagt leverer Arri Alexa 
XT bedre data enn Monitors testpanel har res-
surser til å måle og kontrollere – i stedet blir 
Alexaen et referanseobjekt og best i klassen.

Faller ikke av stolen
Så når kommer kritikken? Ved visning av native- 
bilder på en stor høykvalitets-TV, har XT-en 
nesten intet synlig forsprang på verken konkur-
rentene i samme prisklasse eller dem som ligger 
langt, langt under. Noen få av oss vil kanskje ta 

opp diskusjonen i sammenligning med kame-
raer i 150-200 000-kronersklassen, men det er 
først når vi kommer ned til DSLR og lavbud-
sjettskameraer at forskjellen i bildekvalitet blir 
virkelig synlig. 

Da gjenstår postproduksjon – men heller 
ikke her stikker XT seg nevneverdig ut. Raw-
filene er ypperlige og herlige å jobbe med for 
en erfaren postprodusent, og arbeidsflyten 
med Codex-kort via Vault-en føles trygt og 
går veldig raskt. Men bildekvalitetsmessig er 
det fortsatt bare på linje med billigere system, 
og når vi gjør greenscreen-testen begynner 
postprodusenten å lengte etter C500s 4K-
oppløste raw-filer. På opptaksstedet domine-
rer kameraet og lever mange ganger opp til sitt 
rykte, men hvordan vi enn vrir og vender på 
postproduksjonen, klarer vi ikke å begeistres 
i den grad at vi faller av stolen. Tysk presisjon 
og eksellente måleverdier til tross, klarer alle  
kameraene å vise seg fra sin beste side, og 
her blir millionkameraet nødt til å sitte pent 
ved siden av konkurrerende løsninger som 
bare koster halvparten eller en fjerdedel av 
prisen. Muligens, eller trolig, ville det vært en  
annen opplevelse med en 4K-chip fra Arri, 
men firmaet begrunner sitt valg av 2.8K 4:3 
chip med at pikslenes individuelle kvalitet er 
enestående. Dette holder vi med i. Å jobbe 
med Arriraw er å kunne stole på hver eneste, 
lille piksel, men totalopplevelsen blir likevel 
uavgjort løp med konkurrentene. 

Merkede Codex-kassetter. SSD-disker 
med superhøy overføringshastighet 
på om lag 512 GB. 

Kameraet har både LED-EVF og monitor 
for A- og B-foto. Begge deler holder 
absolutt høyeste kvalitet. 

Vault er et separat produkt fra Codex Digital for håndtering av filmmateriale i studio 
eller i felt. Det minner om XTs nye, filbaserte arbeidsflyt med Arriraw-format, ProRes og 
DNxHD på SSD Capture Drives eller ProRes og DNxHD på SxSPro eller CFast 2.0 kort.

BRANSJENETTVERK
Konkurransen for små og mellomstore innholdsprodusenter blir tøffere og tøffere.

Vi mener det trengs et bransjenettverk for alle som er interessert i og jobber med TV-, video-, film- & multimedia. Vi vil etablere 
et fungerende nettverk for medlemmer fra film-, multimedia- og videoproduksjonsmiljøet, TV-stasjoner, byråer, utstyrs-
leverandører, in-house produsenter, større virksomheter samt utdanningsinstitusjonene. Målet må være å arrangerer faglige 
arrangementer, kurs, workshops og felles tjenester som juss, økonomi, teknologiutvikling og utvikling av kreativt innhold.

Er du interessert i å være med å ta et initiativ send en mail til e-post: g.bergersen@gmail.com eller Mob: 48 03 41 83

Entusiastiske enkeltfotografer vil komme til kort og kan få et betydelig 
dårligere resultat enn med et billigere kamera. Kameraet er på den ene  
siden konge på haugen, med usammenlign-bar rutine på opptakssted 
og pålitelighet på nivå med skattemyndighetene. På den andre siden 
ligger konkurrentene hakk i hel når det gjelder bildekvalitet og rådata. 
Det forspranget man her påstår å inneha, kan Monitors testpanel rett og 
slett ikke si seg enig i. Så lenge milliarder av mennesker med jevne mel-
lomrom betaler en hundrelapp for å se en totimers rull, kommer Arrien, 
eller kameraer som Arri, til å bestå. Best er best, og skal koste deretter. 

Monitor takker Arri, Camera Nordic, Codex Digital og Ljud og  
Bildmedia for en av de mer avanserte testene i dette tidsskriftet så langt. 
Det største minuset faller på mangelen av 4K – det blir neste mulighet til  
å skrive om et elsket og heftig etterlengtet kamera! n
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Roland R-88

Solid feltopptaker til lav pris 
Roland har forholdt seg passive til bærbare båndspillere alt for lenge. 

Tilbudet har bestått av den uformelige og umoderne R-4 Pro og den lille 

R-44. Begge to er firekanalsopptakere med halvgode analoge deler og 

delvis sviktende brukervennlighet. Likevel er begge modellene, og særlig 

den siste, utbredt på markedet, takket være sin fleksibilitet og lave pris. 

Som svar på det siste årets lanseringer fra Zaxcom, Sound Devices og 

andre har Roland nå sluppet sin R-88.

Tekst: Johannes Oscarsson

TEST PORTABEL LYDOPPTAKER OG MIKSER

-56 dBu) mens den øverste bryteren trinnløst  
styrer den digitale forsterkningen (Level). 
Med fabrikkinnstillingene fungerer apparat-
ene på samme, fullstendig vanvittige måte: 
Level finjusterer nivåene til innspilling etter 
A/D-konverterne. Hvorfor er det vanvittig?

Jo, skrur man ned nivåene slik at inngangene 
har greie verdier, kan du fortsatt klippe inn-
gangssteget (eller spille inn stillhet). Tilsvar-
ende går det fint an å bruke for svak analog 
forsterkning og dra på med den digitale, slik at 
får unødvendig mye støy. Det er bare å velge:  
Distorsjon, støy eller la bryteren stå på null. 
Denne funksjonen var med andre ord full-
stendig ubrukelig, og jeg ble irritert av å se at 
Roland har valgt samme design én gang til… 
Eller har de?

Nei, takket være japanerne – tidlige forum-
poster om spørsmålet tok feil! Nå kan man i 
menyinnstillingene velge om Level-bryteren 
skal styre Input eller Mikser-nivå. Det betyr at 
vi en håndvending ikke bare har fått en opp-
taker, men også en mikser. Bryterne har ikke 
noe hakk ved nullen, men det er mulig å se 
eksakt nivå i programvarens mikserdel. Den 
får man tilgang til ved å trykke inn Master-
bryteren, og man får da opp en oversikt over 
verdier, EQ, panorering eller M/S-bredde og 
fadernes verdier. Det går an å kjede sammen 
såvel kanalverdier som inngangsforsterkning 
separat, og mutefunksjonene er gode å ha. Et 
dilemma er at inngangen mutes midlertidig 
når man endrer inngangsforsterkning. Det 
samme gjelder når man slår av eller på fantom-
mating. Da blir kanalen stille et øyeblikk (noe 
som selvsagt gjør at man slipper strømknappen).

R-88 har enkel EQ med faste verdier for 
bass- og diskantfilter (ca 125 Hz respektive 
4,5 kHz) samt sveipbar i terstrinn fra 200 Hz 
til 6,3 kHz, omtrent en oktav. Alle tre bånd 
går ±12 dB. Dette kan altså brukes til å endre 
generell klang, men jeg skulle gjerne ha sett to 
smalere filtre for å fjerne brumming eller pip. 

Trykker man inn monitorbryteren, finnes 
en startmonitor som viser en spektralanalyse. 
Det er muligheter for PFL-lytting på én kanal 
om gangen (men hvorfor ikke flere?) samt 
monolytting og separat ventre-/høyrelytting. 
Derimot er det ingen muligheter for å lytte 
på en bestemt kameraretur. Man må da ofre 
vanlige innganger, noe som er synd, særlig et-
tersom AES inngangene bare kan plasseres på 
de første kanalene.

MED LABFRAKKEN PÅ
En klassisk test for bedømming av signalkje-
der, er å skramle med et nøkkelknippe. For å 
utelukkende vurdere R-88, splitter jeg en DPA 

stopp, play eller for å sette markører. Alt kan 
velges i programvaren. Bak en gummiluke 
gjemmer SD-kortplassen seg, og den tar 
både gamle SD-kort og nyere SD HC-kort 
opp til 32 GB. Her sitter også et mini-USB-
uttak for tilkobling til datamaskin samt et 
USB A-uttak for tilkobling av minnepinne 
eller harddisk for sikkerhetskopiering.

På oversiden av R-88 sitter det ingen  
kontroller, men en stor, fastskrudd batteri-
pakke for åtte AA-batterier. Enten kan man 
bruke alkaliske 1,5 V eller oppladbare 1,2 V. 
Med to skruer løsner man pakken, eller så 
kan man bare åpne den med to andre skruer. 
På baksiden sitter det åtte linjeutganger som 
kan sende ut miksersignalet eller et inngangs-
signal. Derimot kan man ikke velge for hver 
kanal, bare for utgangsspor.

ÅTTE INNGANGER
Høyresiden er helt full av inngangene, som 
alle er av typen XLR med individuell spake 
for fantommating (48V, ingen støtte for 
12V-mating). Man har ikke valgt kombojack 
med både XLR og TRS, kun XLR, men stil-
les inngangene om fra mikk til linje veksler  
impedansen fra 3.4 kOhm til 5.6 kOhm. R-88 
takler opptak opp til 192 kHz, men da kun 
med inngang 1-4 aktivert. Frekvensomfanget 
øker til cirka 40 kHz ved høye samplingsfrek-
venser, noe som er en fordel for lyddesignet 
når man vil kunne pitche ned signaler uten å 
miste all diskant.

INNGANGER
Jeg sørger for strømtilgang 
og drar av/på-spaken til 
høyre. R-88 starter lydig, og 
viser en monokrom skjerm 
som domineres av tidskode 
samt metere for de åtte inn-
gangene og master. Mange 
av innstillingene håndteres 
via menyene på berørings-
skjermen. Et lett trykk på 

"input" får frem menyen hvor man kan velge 
hvilke kanaler som skal være slått på for inn-
spilling, trykke inn AES i stedet for analog 
1-2 samt koble kanalspor sammen med 
hverandre og polvende kanaler. Det er bare  
mulig å polvende hele AES-paret, og ikke 
hver kanal for seg. Neste fane gir mulighet for 
å høypassfiltrere kanaler, og dette kan stilles 
inn for hver kanal. Også frekvensvalg gjøres 
per kanal, og man kan velge mellom 60, 120 
eller 240 Hz. All bearbeiding skjer etter A/D-
konvertering, og dermed er det fortsatt mulig 
å overbelaste inngangene med lavfrekvente 
signaler før filteret trer inn. Klassisk Roland-
besparing. En gevinst er imidlertid at inn-
kobling av filteret ikke fører med seg noe støy.

Når det gjelder limitere, sitter det én på 
hver inngang samt på masterbussen. De kan 
justeres i terskelnivå og releasetid (fra 0,03 til 
8 sekunder). Begge deler gjøres før opptak, 
noe som skal beskytte mot overslag, men si-
den den i likhet med filteret ligger etter A/D- 
konverteren på inngangene, kan den overbe-
lastes. Derimot skal det mye til før limiteren 
begynner å låte ille med tredjegrads overtoner. 
Da inntreffer også en viss ikke-lineær forvreng-
ning hvis frekvens er knyttet til hvor mye for 
sterkt signalet er. I praksis, utenfor testmiljøet, 
vil den nok kunne komme til nytte. Puristene 
får nøye seg med konservativ justering av  
verdiene, mens pragmatikerne kan kjøre litt  
på og akseptere enn viss grad av limitering. 
Selv kommer jeg nok til å overlate limitering-
en til postproduksjonen hvis det ikke er felt-
miksen som må brukes. Heller ikke limiteren 
avgir støy når den kobles til, men det er ingen 
metere som viser hvor hardt den jobber.

MIKSER MED GODE FUNKSJONER
En anmeldelse skal naturligvis ta utgangs-
punkt i apparatet som testes, men jeg synes 
det er verdt å nevne hvordan mikser og forster-
ker fungerte på forgjengeren R-44. På begge 
apparatene har Roland valgt en dobbelt skru-
bryterkonstruksjon, der den største, nederste 
bryteren tar seg av mikrofonforsterkningen 
(Sensitivity) i trinn på seks dB (+4 dBu til 

Gjennom den trykkfølsomme skjermen styrer man de fleste 
innstillingene og får tilgang til filhåndtering.

AV navnet kan vi slutte at det dreier seg om innspilling i åtte kanaler, men R-88 har en tydeligere 
mikserprofil enn sine forgjengere. Man kan også spille inn miksen, så det dreier seg om ti kanaler 
i alt. En alt for sjelden ekstrafunksjon, er muligheten til å bruke R-88 som lydkort til datamaskin. 
Den finnes her. La oss ta en titt på apparatet.

RUNDTUR
Fronten er full av knapper, men er lett å forstå. Åtte dobbeltbrytere til venstre styrer gain og nivå, 
og tre spaker over dem håndterer av/på, låser kontrollene og aktiverer Slate-mikrofon eller test-
tone. Midt på apparatet sitter en berøringsskjerm i svart/hvitt, noe som har gjort det mulig for 
Roland å nedskalere en god del faderne vi fant på forgjengerne. På høyresiden sitter det nå bare 
transportkontroller, en menyknapp, fadere for mikser- og lyttenivå samt et hodetelefonuttak.

På venstresiden sitter AES/EBU-kontakter inn/ut, strøminntak (9-16V, 2A) på 4-pin XLR, 
to analoge linjeutganger på XLR (valgbar mikrofon- eller linjenivå), en miksutgang på 3,5 mm 
minitele, tidskode ut og inn på BNC samt en 6,3 mm TRS-kontakt merket "Control". Dit kan 
en eller to fotpedaler fra Roland kobles inn for å kontrollere eksempelvis innspillingsstart, 

TYPE Portabel lydopptaker med mikser-

funksjon

KANALER 8 separate, 2 miksbusser

INNGANGER 8 mikrofon/linje (XLR, 48V 

fantommating), 1 AES/EBU, tidskode (BnC)

UTGAnGER: 2x miksutganger (XLR), 8x 

direkteutganger (XLR), hodetelefonuttak 

(6,3 mm), tidskode (BnC)

KONTAKTER USB 2, Control, strøm (XLR-4)

SAMPLinGSFREKVEnSER: 

44.1/48/88.2/96/192 kHz

LAGRINGSMEDIER SecureDigital, SD High 

Capacity

OPPTAKSFORMAT BWF WAV, iXML-metadata

PRODUKSJONSLAND Japan

EFFEKTER 3-bånds EQ, panorering, RTA

MÅL 26 cm x 23,5 cm x 9.3 cm (W x D x H)

VEKT 2,67 kg

PRIS 17 400,- eks. m.v.a.

DISTRIBUTØR Roland Scandinavia, 

www.roland.no

Åtte innganger, mikserfunksjon, spiller dobbeltrolle som lydkort, 
brisker seg med tidskode og digital inn/utgang – R88 er det siste, 
spennende tilskuddet innen flyttbare opptakere.

Strøm får du både gjennom 4-pols XLR eller batterimodulen på toppen 
av apparatet. Her finnes også digitale inn-/utganger, mikserutgangene, 
tidskode og gummiluken som skjuler minnekort og USB-porter.
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4011 til R-88 og ett Metric Halo ULN-8-lyd-
kort, men R-88-ens digitale utgang kobles 
også til ULN-8 for innspilling. I Pro Tools kan 
jeg nå lytte på de to signalkjedene, kalibrert 
for 1 kHz.

Det som skjer, er at R-88 kapper av en del 
topper og transienter: de raskeste attackene 
forsvinner. Dette trenger ikke å være en ren 
ulempe. Lyden blir litt varmere og mer til-

givende sammenlignet med ULN-8, som er 
ekstremt virkelighetstro. Nøkkelskrammel lå-
ter da heller ikke vakkert i mine ører. Vil du ha 
et apparat som myker opp lyder - eller et som 
gjengir dem like eksakt som i virkeligheten?

Litt testing med tale, sang og instrumenter 
gir inntrykk av at R-88 er litt varmere enn refe-
ransen. Den har litt ekstra smøring rundt 200 
Hz, men jeg synes ikke diskanten påvirkes i 
verken den ene eller den andre retningen. Tale 
gjengis naturlig, men varmt.

Støymessig er R-88 mer moderne utformet 
og stillere enn sine forgjengere. Egenlyden 
har en jevn karakter uten noen frekvenser 
som stikker seg ut, noe som betyr at det låter 
ganske "hvitt" og diskantbetont. R-88 klarer 
seg godt, også i musikkinnspillinger, med 
tanke på inngangsstøy, men jeg vil ikke si at 
den er enestående.

TRYKKFØLSOM NAVIGASJON
Skjermen R-88 er utstyrt med, er som sagt 
i svart/hvitt, men opplegget er tydelig i de 
fleste menyene. Derimot er betraktningsvin-
kelen begrensende. Veksler man mellom å ha 
apparat i veske og på et bord eller en vogn, har 
man behov for å gå inn i menyene og endre 
kontrastinnstillingene ofte. Ettersom hele 
frontpanelet er permanent vinklet lett bak-
over, luter også skjermen vekk fra brukeren 
når den er plassert i en veske. Menystruktu-
ren er enkel å forstå seg på og krever ingen 
videre forklaring når det gjelder instillinger. 
For filhåndtering finnes det et grunnleggen-
de system der det er lett å velge, kopiere, gi 
nye navn eller flytte filer mellom mapper. De-
rimot er det ingen muligheter for å legge inn 
andre metadata enn de som skrives inn under 
innspillingen, og det er kun Scene og Take, 
der det enten er snakk om dato og klokkes-
lett, én av åtte brukerregistrerte tekster eller 
en nummerserie. Tegninnmatingen skjer på 
samme måte som på gamle mobiltelefoner, 
der hver knapp har flere tegn man trykker seg 
igjennom. Kunne man drømme fritt, skulle 
det vært mulighet til å plugge inn et tastatur 
i USB-kontakten. Det hadde vært bra. Dess-
verre går det ikke an å gi navn til enkeltkana-
ler eller generere opptaksprotokoll på slutten 
av dagen.

Håndteringen er ellers enkel og lettfattelig, 
men en forholdsvis lavoppløst skjerm uten 
multitouch føles ikke som noe som ligger i for-
kant av teknologien. Den får imidlertid jobben 
gjort som den skal, og det går raskere å endre 
innstillinger enn å trykke seg rundt i menyene.

Skjermen klarer seg utmerket i sollys og er 
like tydelig med eller uten bakgrunnsbelysning-

en påslått i direkte lys (god batterisparing!), 
selv om den reflekterer mye av lyset. Det løser 
man dog enkelt med å vinkle skjermen. 

TILKOBLING TIL DATAMASKIN & USB
Med en mini-USB-kabel kan R-88 kobles til 
alle datamaskiner, med SD-kortet som en 
flyttbar enhet. Men når USB-kabelen plugges 
inn blir man bedt om å velge enten Storage 
eller Audio I/F. Sistnevnte får R-88 til å agere 
som datamaskinens lydkort (opp til 96 kHz), 
samtidig som den kan brukes som opptaker. 
Svært godt tenkt. 

I lydprogrammet vises den med 10 inn-
ganger og 8 utganger. Her må man gjøre et 
veivalg, og avgjøre om R-88 skal sende eller 
ta i mot signaler fra datamaskinen: I menyen 
kan man velge "USB setup", der "Rec source" 
kan være "To PC" eller "From PC". Med "To 
PC", som vil være det vanligste valget, er det 
inngangene på R-88 som vises på meterne og 
deretter sendes til datamaskinen. Returene fra 
datamaskinen havner i stedet på faderne og 
kan mikses i R-88-ens mikser. Enkelt og greit 
når man har fortstått opplegget. Det finnes 

også en funksjon som hjelper R-88s mikser å håndtere både returer 
fra datamaskinen og sine egne innganger i mikseren samtidig, men da 
får man ikke kontroll over dem separat. I stedet blandes de i mikseren.

Det virker som R-88 har velskrevne drivere, for den belaster proses-
soren veldig lite, selv ved lave bufringsnivåer. Sammenlagt er dette en 
veldig verdifull og nyttig funksjon som gjør redundant innspilling mulig.

Den andre USB-porten brukes til å kopiere filer til USB-minnet. Ved 
å gå inn i lagringsmenyens kopieringsfunksjon og markere et prosjekt, 
kan filer kopieres eller flyttes til USB-minnet (og vice versa). Det er 
dessverre ikke mulig å kopiere filer under opptak, og enda verre: lyden 
brytes hvis man går inn i lagringsmenyen. Langt fra praktisk.

Dessverre forsyner ikke USB-porten den tilkoblede enheten med 
strøm, og dermed kan man ikke koble til for eksempel en USBPre 
eller lignende mikrofonforsterkere som får strøm fra USB-uttaket. 
Det kunne ellers vært en god måte å håndtere eksterne mikrofon-
forsterkere som kan gå inn via AES-kontakten. Det er heller ikke 
støtte for AES42, digitale mikrofoner, som Schoeps SuperCMIT 2U.

I testen hadde vi ikke mulighet til å forsinke enkelte kanaler for å 
kompensere for tidsforskjeller. Den funksjonen har Roland lagt til i 
etterkant gjennom en programvareoppdatering vi virkelig setter pris 
på. Dessuten finnes det nå støtte for innspilling av polyfoniske wav-
filer (flere kanaler i samme fil) samt MIDI for tilkobling av eksterne 
kontrollflater. Det er alltid spennende når produsenter viser seg villige 
til å fortsette produktutviklingen også etter levering!

OPPSUMMERING
Det er unektelig en gullalder for lydteknikere som jobber i felt. Bare 
det siste året er flere nye opptakere sluppet, fra Sound Devices og 
Zaxcom, og nå får vi enda en maskin i en lavere prisklasse. R-88 
håndterer flere kanaler, men har litt færre funksjoner enn sine dy-
rere storebrødre. Ser vi oss rundt i den gjeldende prisklassen, er det 
få maskiner med samme antall innganger, støtte for tidskode (både 
intern, jammet og ekstern samt ulike innspillingsmodus for tidsko-
den), lekre mikserfunksjoner og digitale inn-/utganger. Det er klare 
trekk fra profesjonelt utstyr, med støtte for intern og ekstern batte-
ridrift, direkteutganger og innebygd slatefunksjonalitet. En bonus er 
3,5 mm-uttaket for miksen, beregnet for å kobles rett inn i en DSLR 
for referanseopptak med valgbare verdier (-30 dBu eller 2 Vrms). 

Samtidig er det en god del begrensninger som gjør det klart at ap-
paratet ikke er beregnet på konkurranse i toppligaen når det gjelder 
filmbruk. Den har begrenset støtte for metadata, digitale i stedet for 
analoge limitere og filter, monokrom skjerm uten multitouch, ingen 
kamerareturer og AES/EBU uten støtte for digitale mikrofoner – for 
eksempel. Jeg tror man hovedsaklig bør anse R-88 som en musikkret-
tet feltopptaker, men med en god del smarte funksjoner som også 
kan være anvendelige i filmproduksjoner i mellomsjiktet. 

Utmerket lydkvalitet og en del unike funksjoner gjør R-88 til et 
svært interessant produkt. Prismessig er den mye billigere enn store 
deler av konkurrentene i samme felt, men den kommer også til kort 
på en del ting. Vi sitter igjen og ønsker oss støtte for eksternt tastatur, 
strømmating over USB og mulighet for å gi kanalene navn. Størrelsen 
og vekten vil være en faktor for hvor flyttbar den er og hvor vondt i 
ryggen man kommer til å ha ved arbeidsdagens slutt – den er nesten 
dobbelt så høy som en 788. 

Sammenlagt har Roland bygd en maskin som til forholdsvis lav 
pris tilbyr god funksjonalitet og enkelte unike funksjoner, men som 
ikke kjemper mot de største dragene enda. Et velkomment og spen-
nende produkt som fyller et tomrom i markedet. n

En digital basismikser er tilgjengelig, med trebånds-EQ, 
panorering, mutefunksjon og limiter på alle kanaler.

Monitorseksjonen kan by på en enkel tersbåndsanalyse av 
miksen, samt PFL-lytting på enkeltkanaler.

Trebånds EQ med to shelving-filtre og et sveipbart mellom-
register.

I filbehandleren kan man kopiere innspillinger til USB-minne 
for sikkerhetskopiering, samt flytte prosjekter og gi dem nytt 
navn.

Flere kanaler enn forgjengerne, mikserfunksjon og lekker 
lydkvalitet til en billig penge – er det en hit?

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

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no
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Datamaskiner er visst overalt nå til dags. ikke engang i en bærbar lydmikser klarer man seg uten, men 

hvorfor skulle man det når man ser hva de kan oppnå? Flersporsinnspilling, fleksibel ruting, oversiktlige 

menyer på skjerm i stedet for små, lite tilgjengelige knapper... Men Sound Devices nye 664 er først og 

fremst en sekskanals analog mikser. Så hvordan virker den?

Tekst & foto: Johannes Oscarsson

TEST FELTMIKSER/OPPTAKER

De fleste utgangene sitter på høyresiden sammen med minnekortet og batteriluken. (Foto: Sound Devices)

Oversiktlig front
Førsteinntrykket når den nye mikseren løftes 
ut av esken, er at det er et digert apparat. Skal 
det bli plass til seks kanaler pluss utganger og 
skjerm, blir det akkurat så stort som dette. 
Chassiset er gjort av en type kullfiber som 
føles (og låter!) ganske kunstig, men massiv. 
Jeg vil tro at den vil bære preg av å ha vært 
i felten etter en stund; overflaten er vel ikke 
akkurat ripeutsatt, men den er heller ikke spe-
sielt hardfør. Man trenger nok likevel ikke å 
bekymre seg for om apparatet som helhet skal 
tåle hard medfart og ett og annet støt – det er 
en robust konstruksjon. 

Fronten på Sound Devices 664 domineres 
av de seks skrubryterne, men har også en LCD-
skjerm for menyer, metere og innstillinger. 
Akkurat som ”lillebror”, den velkjente og ut-
bredte 552-mikseren, har 664 direkte tilgang 
til viktige funksjoner som panorering, forsterk-
ning og høypassfilter på fysiske knapper ved 
hver bryter og transportfunksjonene styres av 
samme type joystick, som dyttes i forskjellige 

Selvfølgelig er det mulig å kjøre enheten 
på kun interne batterier, men de går tomme 
relativt fort. Da har jeg testet med vanlige 
engangsbatterier og seks fantommatede mik-
rofoner – en marerittsituasjon for apparatet, 
som den takler godt, men kort. Regn med tre 
kvarters levetid. Hvor for ikke gjøre som bru-
kerhåndboken anbefaler og bruke oppladbare 
NiMh- eller litium-ionbatterier? Tja, ingen av 
de tre-fire merkene jeg har hjemme passet i 
batteriluken. Jeg kunne kanskje ha trykket 
dem på plass med mild vold, men jeg tviler på 
at jeg ville fått dem ut igjen. Ettersom 664 ikke 
lader batterier mens de sitter i, hadde det blitt 
en rimelig dyr løsning. På den andre siden, har 
jeg ikke sett noen andre klage over dette enda.

Enkel håndtering
Undertegnede tilhører den kategorien av 
teknikere som liker bruksanvisninger, men 
jeg synes generelt at apparater skal være be-
gripelige nok til at det ikke er nødvendig med 
instruksjoner for hverdagsarbeidet. 664 passer 
perfekt inn i den filosofien, mye takket være at 
den er et mer spisset produkt enn eksempelvis 
Zaxcoms Nomad. Dette er først og fremst en 
analog mikser som mer eller mindre kan tas 
i bruk rett fra kartongen. Inn går nærmeste 
CF-kort, et knippe blandede mikrofoner og 
strømknappen til venstre. En Sound Devices-
logo vises på skjermen, lysdioder blinker, og vi 
er i gang på fem sekunder. La oss se, hvordan 
får vi lyd i en mikrofoninngang? 

Den sølvfargede knappen under bryteren 
styrer mikrofonforsterkningen, og den starter 
med et klikk. Det hele vises på skjermen, der 
kanal 1 får grå bakgrunn i stedet for svart. 

Kontakter til høyre og venstre
På ventresiden sitter de fleste inngangene: 
seks mikrofon-/linjeinnganger, der nummer 
én og seks fungerer som AES-innganger med 
støtte for digitale mikrofoner (AES-42). Her 
sitter også inngangen for Slate-mikrofon, sam-
men med direkteutganger fra inngangene på 
TA3-kontakter. Med litt hjelp fra noen hek-
sekunster har gjengen i Wisconsin også gitt 
hver 664-eier mulighet til å snu ting på hodet 
og gjøre direkteutgangene til linjeinnganger 
ved å koble inn utvidelsesenheten CL-8. Den 
gir også seks ektra brytere og LED-metere for 
miksbussene. Sammenlagt får man altså tolv 
innspillingsbare innganger og fire busser: 16 
kanaler in alles, med en vekt under tre kilo. 
Tradisjonen tro, har Sound Devices bygget 
inn både 3,5 mm og 6,3 mm hodetelefonuttak. 

Snur vi maskinen og titter på andre siden, 
skjer det enda mer. En samling TA3-kontak-
ter bidrar med utganger for bussene, tape out 
samt en TA5-kontakt for å kjede sammen en-
heten med en annen Sound Devices-mikser. 
Her er de obligatoriske trafobalanserte XLR-
utgangene, omkoblingsbare til AES, og til 
slutt to Hirose 10-pinkontakter for tilkobling 
til andre enheter. Der har man både returer 
og transformatorbalanserte, analoge utganger 
som kan slås om til AES-utganger. 

Her finnes også en en fempols Lemo-kon-
takt for tidskode inn og ut, som sitter ved siden 
av en magnetisk stengt luke for lagringsme-
diet. Både Compact Flash og Secure Digital 
støttes. Litt leting i menyene avslører mulig-
heten for å velge hvilke spor som skal spilles 
inn på hvilket kort, uavhengig av hverandre. 
Det går altså an å spille inn isolerte spor pluss 
miksen på CF-kortet og mp3-versjon av kun 
miksen på SD-kortet, for eksempel. Derimot 
merker jeg at det ikke er mulig å spille inn både 
mp3 og wav til samme kort. Det er synd, for 
det ville vært fint å kunne ta ut en mp3-miks 
for transkripsjon samtidig som man tar opp en 
sikkerhetskopi av separate spor.

Det er også kontakter på baksiden av enhe-
ten, der vi finner wordclock og COM-porter. 

Sistnevnte sender normalt miksen til en bom, 
men kan også sende signal fra 664s interne 
mikrofon hvis man man trykker ned mikro-
fonspaken og Select-knotten samtidig. Fung-
erer uventet godt å gjøre med venstrehånden, 
også når mikseren er i futteralet.

Ekstern og intern strøm
La oss avslutningsvis se på mulighetene for 
strømtilgang, som også sitter på høyresiden. 
En 4-pinkontakt aksepterer 10-18 volt fra 
en ekstern kilde, som ett NP1-batteri eller 
lignende, eller fem interne AA-batterier som 
skyves inn i den gjenskrudde luken. Smart nok 
er batteriholderen en innkapslet enhet for å 
forhindre skade ved eventuell lekkasje. Hele 
apparatet slås på med en liten spake øverst til 
høyre på frontpanelet, der man velger intern 
eller ekstern strøm. Litt testing viser at ap-
paratet takler strømforandringer godt: Hvis 
den eksterne strømkilden forsvinner under 
opptak, går 664 over til de interne batteriene, 
men kobles av så fort opptaket stoppes. De er 
altså mer å betrakte som en nødløsning enn 
hovedstrømkilde. 

skjermen, brukes venstre spake for å aktivere 
testtone eller koble inn en talemikrofon for 
kommando til eksempelvis IFB eller bommer. 
Avhengig av hvilken meny du er inne i, brukes 
den også til å måle kanaler til AUX-busser eller 
å gjøre andre valg. Høyre spake brukes når du 
skal lytte på returer, men også for ruting og 
fasevending i inngangsmenyen. Alt sammen  
virker svært logisk når man sitter og jobber 
med enheten. Frontpanelet er også beskyttet 
mot mot væskeinntrengning utenfra.

retninger for å stoppe, starte, starte innspilling 
og spole. Rundt LCD-skjermen sitter det også 
to skruknotter for navigering og klikking i me-
nyer. Med den venstre knotten gjør man spor 
klare for opptak eller endrer busser/returer, og 
den høyre knotten styrer hodetelefonnivå, blar i 
menyer, velger inngangstype og mye mer.

Under skjermen er det to fjærede spaker. I 
likhet med skurknottene fyller de ulike funks-
joner avhengig av hva som skjer på skjermen. 
I utgangsposisjonen, der 664 metere vises på 

Sound Devices 664

Produksjonsmikser i toppklasse

TYPE Mobil lydmikser med innspilling for EnG-bruk

KANALER 6 separate, 4 miksbusser. 12 separate kanaler med tilbehøret CL-6

INNGANGER 6 mik/linje (XLR, 12/48V fantommating), slate (TA3), 3 returer (2 10-pin, 1 3,5mm TRS), 

wordclock (BnC). Tidskode

UTGANGER 6 direkteutganger (TA3), 2 linje/AES (XLR), 2 AUX ut (TA3), 2 linje ut (TA3), 2 linje ut 

(10-pin), wordclock (BnC). Tidskode

SAMPLINGSFREKVENSER 44.1, 47.952, 48 48.048 kHz

LAGRINGSMEDIER Compact Flash samt SD. Valgbart hvilke spor som går til hvert kort

PRODUKSJONSLAND USA

MÅL 32 cm x 19.8 cm x 5.3 cm (W x D x H)

VEKT 1,86 kg

PRIS Ca. 38 000,- eks. mva.

DISTRIBUTØR Video 4 AS,  www.video4.no

Skal man få plass til seks kanaler pluss utganger  
og skjerm, blir det akkurat så stort som dette.  
(Foto: Sound Devices)

Venstresiden med mikrofoninngangene. (Foto: Sound Devices)
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PFL-spaken kan også brukes til å få tilgang 
til innstillingsvisningen hvor hver kanal og sty-
rer da spakene, knappene og knottene rundt 
på skjermen, som Select-knotten der vi velger 
om innspillingssporet skal være før eller etter 
volumkontroll, mic/tone-spaken som nå vel-
ger AUX-busser, A/B/C-spaken som styrer 
polvending og ruting til miksen. Legg merke 
til muligheten for å ta bort en kanal fra hoved-
miksen, men beholde den til AUX-er eller bare 
innspilling. Polvendingen finnes på annenhver 
kanal (partallene) og gir fra seg et tillitsvek-
kende reléklikk når den aktiveres. Menyknot-
tene brukes til å enkelt velge funksjon for hver 
inngang (mik, linje, digital et cetera). Alt er 
utformet på en logisk måte: tydelig merket og 
intuitivt å jobbe med.

Vel ute av kanalmenyen kan alle aktive kana-
ler gjøres klare for innspilling ved å trykke ned 
Select-knotten og meterknappen samtidig. 
Denne funksjonen er nok smart å legge inn 
som en knappekombinasjon i stedet for å sløse 
dem bort på mer lettilgjengelige kommando-
er. Joysticken fyller bare én funksjon, og det 
er å styre opptaksdelen. Skyves den opp, star-
ter innspillingen, ned starter avspilling og et 
klikk stopper inn- eller avspilling. Takknemlig 
nok er stoppfunksjonen utstyrt med en liten 
forsinkelse, så den må holdes trykket inn et 
sekund for å stoppe innspillingen. Joysticken 
er logisk i bruk også med doble funksjoner, 
som når den dras ut til sidene. Et raskt klikk 
hopper til neste eller foregående tagning, og 
holdes spaken til siden, spoler apparatet. En-
kelt og lettfattelig.

Metere
Metere vises nå bare på skjermen, ikke med 

lysdioder. Skjermen fungerer ganske godt i 
sollys, men er blank og reflekterer lyskilder i 
omgivelsene. Det er ikke helt bra. Meterne er 
kalibrerte med  -20 dBu som 0 VU, og har altså 
20 dB headroom før det oppstår forvrengning. 
Hvert segment på meterne tilsvarer en desibel, 
og skalaen går fra -30 till +20 dBu. Stort sett 
er dette bra, men når jeg jobber med musik-
kinnspillinger, foretrekker jeg  å se skalaen opp 
til 0 dB FS – synd at det ikke er mulighet for å 
slå om skalaen (i programvaren som finnes på 
nåværende tidspunkt). 

Det er herlig å kunne se samtlige metere 
man er interessert i på direkten. Alle primære 
innganger og alle miksbusser vises på forsi-
den og behovet for å gå inn på enkeltkanaler 
for å stille nivå venner man seg raskt av med. 
Trer den analoge limiteren i kraft, vises det 
med et gult symbol øverst på kanalens måler.  
Normalt vises nivåene med en VU-aktig 
nivå-indikasjon med 300 ms integrasjonstid 
 til tilsvarende opplevd nivå. Det går an å  
vise topper istedet, eller topper ovenfor VU-
meterne. Et hyggelig trekk.

I bruk
Vel ute i felten, er 664 herlig å jobbe med! Her 
er det veldig lite som står i veien for en effektiv 
arbeidsflyt, selv om det er klart at en maskin 
på denne størrelsen utfordrer grensene for hva 
som kan betraktes som bærbart. Bryterne er 
på grensen til å være for lettmanøvrerte, men 
er veldig behagelige å jobbe med. Det er mulig 
å koble sammen to kanaler for stereojobb, og 
her oppdaget vi raskt at det er kanalen med 
oddetall som styrer alt. Gjør man som oss, og 
panorerer begge kanalene til fulle, er balan-
sen stilt helt til venstre, slik at bare oddetalls-

kanalen høres. Når vi først snakker om stereo, 
finnes det også en smidig M/S-matrise som 
kan kobles inn.

Enheten har også en rekke små, smarte 
funksjoner, blant annet et verktøy som måler 
forskjeller mellom ekstern og intern tidskode 
og muligheten for å gi navn til kanaler og bus-
ser. Enda bedre er muligheten til å legge inn 
forhåndsskrevne kommentarer på tagninger 
(for eksempel "omtagning" eller "naboen star-
tet en motorsag"). Det innebygde tastaturet 
styres med de to skruknottene på fronten. 
Dette fungerer bra, men det går også an å ko-
ble til et eksternt USB-tasatatur. Det finnes 
også flere justerbare forhåndsinnstillinger 
for hodetelefonlytting, slik at man kan veksle 
raskt mellom forskjellige kilder som miks og 
returer, kommunikasjon og lignende.

En mulig kilde til problemer ved kompliser-
te innspillinger, er at Sound Devices har valgt å 
utforme det slik at det bare er kanal én og kanal 
seks som kan sendes uavhengig av volumkon-
trollen på sporet. Vi vil også heve en advarende 
pekefinger mot støtten for CF-kort, der det 
viser seg at det er viktig å velge riktig kort. 
Produsenten har lagt ut en liste på nettsidene 
sine over kort som er testet og fungerer bra, 
og en del brukere har opplevd problemer med 
maskinkrasj og merkelig oppførsel ved bruk av 
andre kort. Nyere CF-korttyper merket med 
UDMA7 ser ut til å virke dårligere enn eldre  
UDMA6. Den siste oppdateringen som kom i 
testperioden ordnet også opp i en del kortrela-
terte problemer brukere hadde rapportert om. 
Her skal det sies at apparatet har oppført seg 
svært stabilt i Monitors test, og ikke kranglet 
en eneste gang. Det virker heller ikke som om 
den forstyrrer trådløse mottakere.

Hvordan låter den?
Aldeles utmerket! I vår første test splittet vi en 
DPA 4011-TL, en transformatorløs småmem-
branskondensator med nyrekarakteristik, 
mellom 664 og et Metric Halo ULN-8. ULN-
8 er et prisbelønt lydkort med mikrofonfor-
sterker og konvertere i toppklasse. Lyttingen 
ble gjort med Sennheiser HD650-hodetele-
foner og ATC SCM50-høyttalere via ULN-
8. 664 sendte signalet digitalt for å minimere 
eksterne faktorer som kunne påvirke testen. 
Ved kalibrert lytting mellom begge kildene 
kunne vi trekke noen slutninger om lyden: 
664 har en litt typisk Sound Devices-sound 
som definitivt befinner seg i den nøytrale 
halvdelen av skalaen. Sammenlignet med med 
ULN-8 har den en liten smule ekstra varme i 
de lave delene av mellomregisteret, noe som 
passer godt for dialog. Heldigvis høres ingen 

forhøyet diskant eller skarphet ved 3-5 kHz, 
og det låter rent og fint både der og i den øvre 
diskanten. Mikroforforsterkerne skal være like 
som de som er brukt i 774-modellen, men har 
fått ny design.

Det er bygget inn analoge opto/VCA-limi-
ters ved både kanalenes innganger og bussenes 
utganger for å unngå overstyring. Inngangene 
står fast på +16 dBu, mens bussene kan juste-
res fra +4 dBu til +20 dBu. Det låter ganske bra 
ved tale, men svelger litt bass når man trykker 
på. Attack-tiden er angitt til ett millisekund, 
og release-tiden er på omkring 500 ms, hvilket 
fungerer for tale. Til ENG/EFP-bruk kan de 
absolutt stå på, men til musikkbruk føler jeg 
meg tryggere med litt svakere nivåer.

Muligens er A/D-konverterne noe begren-
sede i vår neste test, der vi måler støygulvet. 
Det digitale signalet ligger rundt 19 effektive 
bits (114 dB(A) i spesifikasjonene) når nesto-
ren 788 presterer drøye 20 bits (123 dB(A)). 
Måler vi de analoge utgangene, gir mikseren 
utmerkede støyverdier på -126 dBu EIN. I 
feltbruk pleier det selvfølgelig å være andre 
faktorer enn A/D-konverterne som setter 

Alle primære inngnger og alle miksbusser vises på fronten. Trer den analoge limiteren i kraft, vises den i gult  
til høyre.

664 på sin første jobb: En sekskanals 
musikkinnspilling med Sibille Attar, 
som den klarer galant. (Foto: Jakob 
Nyström)
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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.
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støybegrensningene. Sikkert er det likevel at 
det låter utmerket, og også summeringen låter 
rent og fint, selv med alkaliske batterier. En 
del foruminnlegg har gjort en feilaktig sam-
menligning av 788 og 664-modellenes distors-
jonsnivåer. De to apparatene måler verdier på 
helt forskjellige måter, og det gjør det umulig å 
sammenligne dem direkte. Dessverre mangler 
vi presist utstyr for slike målinger.

I denne sammenhengen skal det nevnes at 
inngang til utgang er helt fasekorrekt og uten 
forsinkelser: et analogt signal som sendes inn 
i 664, kommer samtidig ut fra utgangen. Dette 
gjelder selvfølgelig ikke digitale signaler som 
må D/A-konverteres. Hodetelefonforsterke-
ren er forholdsvis kraftig og styres digitalt. 
Dermed oppstår det små bilyder når nivået 
justeres, men ikke nok til at det irriterte meg 
i testperioden. I tillegg til å lytte på de ulike 
bussene, kan man lage forhåndsinnstillinger 
for alle innganger, enten for venstre eller høyre 
side av hodetelefonene, monosummering og 
M/S-matrisering.

Oppsummering
Det virker som man har forsøkt å gjøre 664 til 
den ultimate feltmikseren for den som jobber 
med ENG/EFP, og det er også en god, bærbar 
kandidat til mindre musikkjobber. Er det snakk 
om reality-produksjoner med mye trådløst ut-
styr, kan man med CL-6 som tilbehør få tilgang 
til tolv separate spor og fire miksbusser, samt 
direkte tilgang til alt via fadere. Den sammen-
lagte vekten blir da 2,75 kilo, og det er en god 
del å trekke på rundt halsen. Alene veier 664 
litt over to kilo uten batterier, og er ordentlig 
bred. Størrelsen er nok den største ulempen 
med apparatet, for funksjonsmessig presterer 
664 skarpt. Seks svært vellåtende mikrofonfor-
sterkere, et gjennomtenkt oppsett av inn- og 

utganger, uttømmende støtte for metadata og 
gode kommunikasjonsmuligheter, samtidig 
som det er en lettfattelig og brukervennlig 
mikser. Sound Devices skal ha ekstra ros for å 

ha bygd inn en tidskode-enhet Ambient (den 
samme som i 788 og Arri Alexa-kameraet), og 
dermed fjerner 664 seg fra 552s begrensninger, 
der det var nødvendig med ekstern tidskode 
for innspilling med TC. 664 kan jobbe som 
master eller jammes fra ekstern kilde. Den tik-
ker i vei med en halv frames driv over et døgn 
og beholder synk i to timer i avslått tilstand – 
også uten batterier.

664 byr på en intuitiv arbeidsflyt, og vi har 
bare hatt behov for brukerhåndboken for å 
gå i dybden i funksjonene. Muligheten for å 
kjøre på både interne AA-batterier og ekstern 
strøm er svært velkommen, selv om det bød 
på problemer å finne oppladbare batterier som 
passet i enheten. Lydmessig er det ingenting å 
klage på når man tar hensyn til bruksområdet: 
Ved feltbruk vil andre støykilder enn A/D-
konverterne være den begrensende faktoren, 
men hvis vi bare tar hensyn til hvordan det 
låter, er det fint og alt annet enn skarpt.

664 kan muligens bli et nytt referansepunkt 
for feltmiksere, men det er fortsatt klare bruks-
områder for 554 og 788, for ikke å snakke om 
andre produsenters produkter. Der er det et 
spørsmål om funksjoner og person/apparat-
kjemi – hva brukeren er mest bekvem med. 
Når det gjelder eksempelvis  Zaxcoms No-
mad, som kom noen måneder før 664, er det 
et kompetent, men mer komplekst, apparat å 
bruke. De fleste kan nok håndtere 664 etter å 
ha prøvd seg frem en liten stund. 

Blandingen mellom analog mikser og di-
gitalt grensesnitt er utmerket. Her får vi det 
beste fra to verdener. Er du på jakt etter en 
bærbar feltmikser for flerkanalsjobber, der 
god lydkvalitet, solid konstruksjon og enkel 
håndtering er viktig, men uten å ville gi avkall 
på funksjoner, er 664 et aldeles utmerket valg 
som anbefales på det varmeste. n

Fra inngang til utgang
Et analogt signal som går inn i 664, vil 
forbli analogt hele veien til utgangen. 
Samtidig er det selvfølgelig snakk om 
en digital opptaker, og spor som spilles 
av analogt passerer en D/A-konverter. 
Det gjør også signaler som tas inn  
digitalt via AES, og mikser man eksem-
pelvis en analogt mottatt mygg med en 
digital bom-mikrofon, får man noen 
millisekunders forsinkelse og poten-
sielle faseproblemer. En digital mikser 
kan legge inn forsinkelse, men er det 
analogt, som her, er det verre. Dette er 
langt fra noen dealbreaker, men det er 
greit å være klar over. 

Ultralydsbegrensninger
En begrensning er at 664 bare takler 
samplingsfrekvenser opp til 48.048 
kHz. Dette holder selvfølgelig lenge 
for digitalproduksjon og musikk, men 
de som har sett frem til å spille inn lyd- 
effekter med høy samplingsfrekvens 
for å pitche det ned senere, vil nok bli 
skuffet. Storebror 788 fikk imidlertid 
økt omfang med en programvareopp-
datering etter lanseringen, så dette kan 
kanskje komme senere. Samtidig er det 
mulig at produsenten ønsker å skille 
mellom 7-serien, der lydkvalitet og 
innspilling er førsteprioritet, og mikser-
produktene, der dialogproduksjon er 
prioritert høyest.

Til de store flerkanalsjobbene kan en CL-6 kobles til. 
Det gir seks brytere for kontroll av direkteutgangene, 
som nå blir linjeinnganger. (Foto: Sound Devices)

Laskenveien 36b, 3214 SANDEFJORD 
Tlf. : 92021911

gilbert@lvc.no        www.lvc.no 
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Vil du skrive i Monitor?
Vi trenger frilansskribenter som kjenner 

bransjen fra hele landet.

Ta kontakt: 
Geir Bergersen, Mob: 48 03 41 83,

e-post: g.bergersen@gmail.com

AKTUELT BRANSJENYTT

For å opprettholde verdien på kvalitetsinnholdet oppgraderer IMG 
Premier League Productions sine eksisterende systemer basert på 
Ericsson Content Distribution Solution. Et viktig formål med opp-
graderingen er å kunne distribuere innholdet i sitt opprinnelige farge-
format (4:2:2 chroma). Dette for å sikre høyest mulig kvalitet for 
alle påfølgende live-produksjoner og -leveranser, så operatører og 
kringkastere kan levere forbrukerne Premier League-kamper med 
høyest mulig kvalitet.

Britiske Premier League gikk i 2013 inn i sin 22. sesong og er den 
mest populære fotballigaen i verden, kringkastet i 212 territorier av 80 
ulike kringkastere. Med et TV-publikum på 4,7 milliarder er Premier 
League-rettighetene blant de mest ettertraktede i verden.

IMG er verdens største uavhengige distributør av sportssendinger 
og distribuerer årlig mer enn 20.000 timer innhold til store globale 
kringkastere på tvers av alle typer medier, inkludert lyd og data, i fly 
og lukkede nettverk og bredbånd og mobil.
I de ni siste årene har IMG benyttet Ericssons løsning, Content  
Distribution, til å levere de fleste av sine sportsproduksjoner,  
inkludert dekning av Premier League og Wimbledon Champion-
ships. IMG har allerede registrert mer enn 1.100 Ericsson-integrerte 
mottaks-dekodere (IRD) rundt om i verden på sin Premier League-
plattform.

Løsningen gjør det mulig for IMG å levere høykvalitetssending-
er mer effektivt, samtidig som de beskytter sine innholds-aktiva  
gjennom en kraftig krypteringsmodul. Løsningen støtter også  
eksisterende 

Oppgraderer Premiere LeagueMer video på mobil
I dag representerer smarttelefoner 25-30 prosent av alle mobilabon-
nementer globalt. Andelen solgte smarttelefoner vokser raskt, og har 
økt fra 40 prosent i 2012 til 55 prosent i tredje kvartal i år. Veksten 
skjer først og fremst i fremvoksende markeder som Asia Pacific, Midt-
østen og Afrika – der mange abonnenter bytter ut enkle telefoner 
med smarttelefoner.

 En fersk utgave av Ericssons Mobility Report viser at antall  
mobilabonnementer globalt forventes å nå 9,3 milliarder innen 
2019, og at mer enn 60 prosent av disse – 5,6 milliarder – vil være for 
smarttelefoner. WCDMA/HSPA-nett ventes å dekke 90 prosent av  
verdens befolkning innen 2019, mens nesten to tredeler (65 prosent) av  
verdens befolkning vil dekkes av 4G/LTE-nett.

 – App-dekningen er overraskende lav i mange av verdens storbyer, 
og relativt sett høy i Oslo. Eksempelvis er det blant de 17 byene bare 
i Oslo og i København man kan forvente tilstrekkelig dekning for å 
streame video over mobilnettene, sier Aanensen. Han mener likevel 
det er mye igjen å gjøre, og at den raske utviklingen skaper betyde-
lige utfordringer. God mobildekning er for mange er en viktig del av 
livet, og i en ny forbruker-undersøkelse rangeres dette blant de fem 
viktigste tilfredshetsfaktorene for livet i byen.

 Siden majoriteten av mobiltrafikken kommer fra storbyer sammen-
ligner Ericsson, ved hjelp av simuleringsprogramvare som forutsier 
omfanget av applikasjonsdekning i

 Den globale datatrafikken til og fra smarttelefoner vil vokse med 
10-gangeren mellom 2013 og 2019, og nå 10 Exabytes. Videotrafik-
ken ventes å øke med 55 prosent årlig og utgjøre mer enn 50 prosent 
av all mobil datatrafikk i 2019.

Aksel Aansen sjef for Ericson i 
Norge. Han presenterer den nye 
rapporten Ericson Mobility Report.
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Ny teknisk sjef i TV2
Håvard Myklebust er ansatt som ny teknologidirektør i TV 2. Han 
skal lede teknisk avdeling og får det overordnede ansvaret for tekno-
logiutvikling i TV 2. Dermed er Myklebust tilbake hos sin tidligere 
arbeidsgiver TV 2. Myklebust har tidligere arbeidet som redaksjons-
sjef for TV 2 Sporten før han startet opp i Vizrt i nesten fire år. I Vizrt 
har Myklebust arbeidet som leder for produktutvikling og marke-
ting. Det er sykdom som åpner for Myklebusts tilbakekomst i TV 2. 
Myklebust tar over for tekniske sjef John Inge Brattetveit som har vært 
sykemeldt i en lengre periode. - Min helsesituasjon tilsier at jeg ikke 
lenger kan ta de store og tunge takene i TV 2. Jeg har elsket jobben 
siden jeg begynte i den for over 20 år siden, men har nå måttet innse 
at kapasiteten nå er noe redusert. Det tar jeg konsekvensen av, sier 
Brattetveit i en melding.

Ifølge TV 2 vil Brattetveit, når han er tilbake, gå inn i en stilling 
som rådgiver/systemspesialist. Brattetveit skal i sin nye rolle i før-
ste omgang arbeide med tre områder. Han skal representere TV 2 i 
ulike datterselskapsstyrer, representere TV 2 i ulike tekniske fora på 
nordisk og internasjonal basis og han skal arbeide med kartlegging 
og introduksjon av ny teknologi.

www.arri.com 
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Getty satser i Norge  
Seniordirektør for Norden, Tom Tramborg, forteller at 2014 blir et 
vekstår for Getty Images i Norge. For kunne yte kundene bedre ser-
vice vil det amerikanske byrået styrke bemanningen og investere i 
mer lokal ekspertise på Oslo-kontoret, som i dag bare har én ansatt. 
Satsingen innebærer også at samarbeidspartneren All Over Press ikke 
lenger skal representere Getty Images i Norge. Nå skal byrået selv ta 
seg av salget av eget redaksjonelt innhold.

Den spenner fra  historiske bilder (Hulton Archive) til sport, nyheter, 
mote, reportasje, underholdning og portrett. Samt at byrået samar-
beider med mediepartnere som Agence France Presse.  I oktober 
inngikk Getty for øvrig en femårs avtale med BBC Worldwide om å 
distribuere videoklipp  fra BBC Motion Gallery på verdensbasis. Det 
betyr at BBC Worldwide-kunder fra årsskiftet får tilgang til videoklip-
pene gjennom nettsiden til Getty Images. 

Getty Images tilbyr dessuten musikk, multimedia  og andre digi-
tale produkter. Og framhever innovasjon og ny teknologi som viktige 
satsingsområder. 

Som opptakt til satsingen i Norden ble danske Tramborg utnevnt til 
seniordirektør i Getty Images i mai i år. Og norske Bjørn Johansen, 
som har bakgrunn fra All Over Press og NTB, utnevnt til direktør. 
Kommersiell direktør Annica Saltskog var fra før på plass i Stockholm, 
og nye kontorer ble etablert i Helsinki, Oslo og København.

Nå er planen å styrke bemanningen på kontoret i Oslo og knytte 
til seg flere innholdsleverandører, både enkeltfotografer og andre.
- Vi leter i markedet etter nye partnere som kan gi oss tilgang til lo-
kalt innhold. Vi er allerede kontakt med mange som kan tenke seg å 
samarbeide med oss, men jeg kan ikke si noe konkret om hvem det er.

Men seniordirektøren legger til at det handler om å få den riktige 
blandingen partnere. Lokale folk som kan tilby nødvendig kvalitet 
og matche internasjonale behov. - Det er vel riktig å si at vi kan være 
relativt selektive i valg av strategiske samarbeidspartnere.

Getty Images er en ledende global mediebedrift med kunder i mer enn 
200 land. Daglig laster byrået opp mer enn 40.000 bilder. 

Canal Digital streamer T-we
Canal Digital Kabel-Tv har lansert sin nye store satsing T-We, som skal 
gjøre det enklere å få med seg favorittprogrammet sitt. Med ett enkelt 
tastetrykk er det mulig å se et program fra begynnelsen av, eller finne 
det i et ukesarkiv, helt uten at man trenger å huske på å ta det opp. 
T-We ble først offentliggjort september 2012, men først nå er tjenest-
en klar for å rulles ut på Canal Digital kabel-tv-plattform. Fra starten 
av har Canal Digital fått med seg TV 2 og SBS Discovery i satsingen. 
Innhold fra TV3 skal ifølge Silkoset være på vei, men hverken TV3 
eller NRK er per dags dato tilgjengelig. Med NRK gjenstår enkelte 
avklaringer før NRKs kanaler kan ha tilsvarende funksjonalitet på 
T-We-plattformen. Canal Digital forsøker å få dette på plass så raskt 
som mulig.

 T-We Plus er inkludert i Canal Digitals raskeste bredbåndsabonne-
ment, men kan også kjøpes separat til 79 kroner i måneden. Etter hvert 
skal tjenesten også utvides til nettbrett, men da må kundene være 
tilkoblet sitt trådløse hjemmenettverk for å få tilgang til innholdet. 
Tjenesten er altså foreløpig ikke en fullverdig konkurrent til lignende 
nett-tv-tjenester, som lar kundene se tv hvor de vil. Canal Digital har 
siden T-We-prosjektet ble offentliggjort i fjor høst fått konkurranse 
om tv-seingen fra aktører som Netflix og HBO Nordic, i tillegg til 
allerede etablerte aktører som TV 2 Sumo og Viaplay.

Frilansbanken fungerer som en møteplass for oppdragsgivere og fri-
lansere.  Nå har selskapet bak pusset opp løsningen , med hjelp av 
Marius Monsen på design samt GoMobile til å levere it-løsningen i 
bunnen.  Med på eiersiden i selskapet har de også fått Gaute Grøtte 
Grav, som også er programleder i Farmen på TV2.

Frilansbanken jobber nå med å gjøre produktet enda mer robust, 
og de har flere ideer om hvordan Frilansbanken kan bli enda mer 
attraktive fremover. Så langt har selskapet fokusert mye på film-og 
tv-bransjen, men det er naturlig for selskapet å ta steget gradvis videre 
mot reklame og andre kreative grener. Castingbanken, hvor man kan 
finne jobber som skuespiller eller modell, er allerede i gang, og flere 
store reklamekampanjer og spillefilmer har funnet folk derfra.

Frilansbanken tar ingen provisjon, selskapet formidler kun opp-
drag for brukerne gjennom sitt smarte system. Frilansbanken får 
gode tilbakemeldinger om at oppdragsgivere finner de beste folka 
gjennom Frilansbanken - og at frilansere blir oppmerksomme 
på jobber de ellers ikke ville ha hørt om fordi de er medlemmer.   
For mer info se: www.frilansbanken.no

Frilansbanken pusser opp!

Bengt Andersen har tiltrådt stillingen 
som nordisk Key Account Manager for
 Panasonic Industrial Medical Vision 
(IMV). Andersen blir blant annet 
ansvarlig for salg og support av Pana-
sonics HD mikro-kameraer i Norge, 
Sverige og Danmark. Med Andersen 
vil Panasonic Nordic IMV være lokalt
representeret i Norge og klar til å dekke 
nordiske kunder

Ny mann hos Panasonic
Trond Kvernstrøm slutter i  Monster og er ansatt som ny di-
rektør i TV 2. Kvernstrøm går inn i TV 2s ledergruppe med for-
retningsansvar for TV 2s reklamekanaler, samt Filmkanalen. 
I tillegg får han ansvaret for alt programinnhold til alle platt-
former, med unntak av ansvarsområdene til nyhetsredaktør  
og sportssjef.

Kvernstrøm etablerte Monster sammen med Olav Øen i 2001, og 
etter at Idol tok av i 2003, har selskapet hatt stor suksess. TV 2 opp-
lyser i en pressemelding at de vil styrke ledelsesteamet for TV og 
programproduksjon, og Kvernstrøm vil lede en sammensluttet enhet 
av dagens kanal- og programavdelinger.

Ny programdirektør

Gerhard Helgskog starter i mars 
2014 i ny stilling som aktuali-
tetsredaktør, i forbindelse med 
at TV 2 gjenoppretter sin ak-
tualitetsavdeling. Avdelingen vil 
omfatte Dokument 2, Været, God 
morgen Norge, Vårt lille land og 
Kristiansen og Strand. Aktuali-
tetsavdelingen, som vil ha om lag 
50 medarbeidere, skal i tillegg ut-
vikle nye programmer. Helskog vil 

rapportere til nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther og inngå i nyhetenes 
ledergruppe. Helskog begynte sin journalistkarriere i Østlandets Blad 
i 1983. Deretter ble han politisk reporter i NRK Østlandssendingen i 
1988, programleder i NRK fjernsynet i 1990 og journalist i Dagbladet 
i 1991. Fra 1992 var han med på oppbyggingen av TV 2, der han har 
vært siden.

Ny aktualitetsredaktør
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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.
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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
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Jakten på 4K

Alister Chapman jobber med, og  
lever av, å selge spektakulære stock 
shots til hele verden. Han kom til 
et bransjetreff hos Videoutstyr 

Norge med klar beskjed om at det nye systemet 
4K ikke bare er kommet for å bli. Vi vil møte det 
i nærmeste dør i veldig kort framtid!
 

Det er lenge siden HDTV-standarden ble 
utviklet i samarbeid med Philips, Thomson 
and Bosch. Første store sending ble gjort i  
forbindelse med OL i Albertville vinteren 
1992. For et par år siden kunne vi fremdeles 
kjøpe tv-er som var ”HDTV ready”. I midten 
av september i år var Monitor på IBC i Amster-
dam og fikk se 4K direkte sending for første 
gang. Allerede fra januar neste år kjører Netflix 
med filmer i 4K, og fotball VM skal som kjent 
sendes i samme format. I England velger nå de 
fleste nye tv-kjøpere seg tv som tar 4K. Ting 

går, også i følge Alister, mye raskere nå.

Sony satser på 4K
Utgangspunktet for foredraget til Alister 
var Sonys PMW-F5 og F55 kameraer. 4K-  
kameraer gjør opptak i 17X9 format, ikke fil-
mens 16X9 og har en oppløsning på utrolige 
4096X2168! Kameraene har selvsagt Wifi 
som gjør logging av opptak mulig på medbrakt 
pad, pc eller lignende. Loggen legger seg i tids-
kodesporet og kan da tas fram ved redigering. 

PMW-F5 kameraene kan kjøres i tre  
kodekser. De to kjente XCCam i HD422 
og HDCam SSTP og ikke minst Sonys nye 
XAVC. Den siste standarden har blant annet 
skalerbarhet i oppløsning og antall bilder pr 
sekund i opptak. Kameraet har også mulig-
heter til high speed opptak med 240 bilder 
pr sekund!

På bransjetreffet ble vi forklart hvordan  
bruke look-up table som gir en standard  
gammatabell til å omforme råopptak til et 
riktig  påsynsformat. Med tanke på RAW opp-
tak og datamengde er dette sikkert et must. 
Monitor har tidligere sett, og fikk vite mer om, 
hvilke utrolige muligheter det er å korrigere 
inn opptaksfeil i 4K med PMW-F5 kameraet. 

Alister viste oss 4K opptak på en HD- 
skjerm for å demonstrere kvalitetsforskjeller 
på opptak i HD og 4K. Det var synbar, ikke 
bare målbare forskjeller. For tvilere har Elkjøp 
i dag demomodeller med 4K opptak stilt ved 
siden av ”gamle” HD fjernsyn. Og til sist: Alis-
ter som lever av å levere topp bildekvalitet; 
over 75% av kundene hans etterspør i dag 
opptak i 4K.  Så ”Løp og kjøp!” er hans opp-
fordring til TV-fotografer! n

Britiske Alister Chapman har fungert som en av Sony Europe sine referanse- 
fotografer i  flere år.  I høst var han tilstede i Oslo for å presentere sine tanker om 
4K som opptaksformat. 

Alister Chapman holdt et spennende foredrag om mulighetene med opptak i 4K. Bra oppmøte med folk fra den profesjonell video- og tv bransjen.



TOTAL DIGITAL CINEMATOGRAFI
 4K kamerapakker tilpasset dine behov - fra landets mest komplette leverandør

Blackmagic Production Camera
- 4K-kamera med EF Mount* 
Pakken inneholder:
- Libec kamerastativ: RS-250RM m/bag
- Petrol kamerabag: PC002 Deca Dr. Bag
- SanDisk SSD: Extreme II 480GB, 9.5mm, Sata 6GB/s
- Hawk-Woods BMC Top-Mount Adaptor Kit

Pakkepris kun kr. 42 000,- ekskl. mva.

Canon E0S C300 
- 4K-kamera med EF Mount* 
Pakken inneholder:
- Sachtler kamerastativ: System Ace L MS CF
- Petrol kamerabag: PC003 Deca Dr. Bag
- Canon Litium-Ion batteri: BP-955, 5200mAh
- SanDisk CF-kort: Extreme 64GB 60MB/sec

Pakkepris kun kr. 111 000,- ekskl. mva.

Sony PMW-F55 
4K S35mm CineAlta-kamera*  
Pakken inneholder:
- Sony Viewfinder: DVF-EL100 0.7” OLED
- OConnor 30L tripod med 1030D Fluid Head
- Sony SxS kort: 128GB SBP128B PRO+ 
- Sony Olivine batteri og lader: BP-FL75 /BC-L90 

Pakkepris kun kr. 298 000,- ekskl. mva.

Video 4 AS er Norges største uavhengige 
leverandør av produksjons- og postproduksjons-
løsninger for video og kringkasting.  
Kontakt oss for løsningsforslag og finansiering. 
* Alle kamerapakkene selges uten optikk

www.video4.no  
firma@video4.no      
+47 56 90 42 10  


