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         åren närmar sig allt hastigare. Det ljusnar både i skyn 
         och inombords. Det är skönt efter ännu en lång vinter.
      Men innan vårkänslorna griper dig an allt för påtagligt, passar 
vi i Föreningen Svenskt Filmljud på att ge dig en nyhet. Det är, 
förhoppningsvis, lite trevligt att läsa innan det är dags att plantera 
lökar och tjära båten. Vi vill hälsa dig välkommen till det allra 
första numret av Filmljudjournalen.  

Vår förening har nu funnits i några år och blivit en väl etablerad 
företeelse i branschen. Vi har hållit en lång rad lyckade semina-
rier, är representerade i Guldbaggejuryn, blivit uppmärksammade 
bland producenter, teknikföretag och tillverkare. Det här rimmar 
väl med en av föreningens målsättningarna, att höja vår status i 
branschen som helhet. Det är, minst sagt, dags att ta ljudfolket i 
fi lmbranchen på allvar. Under senare år har man kanske kunnat 
skymta en början till förändring i folks attityd, men mycket fi nns 
kvar att göra, så vårt arbete går vidare.

Vi får också en del klagomål. Det som oftast nämns är att med-
lemmarna inte har den kontakt med styrelsen och dess arbete som 
man önskar och borde. Ska vi rannsaka oss själva ligger det en 
hel del sanning i detta. Det fi nns många förklaringar men ingen 
riktigt bra ursäkt. Det ska vi ändra på nu, och den lilla tidning du 
just nu håller i, är en del av den förändringen.  Men även på andra 
sätt kommer du att höra av oss. Snart år det premiär för vår nya 
hemsida, www.fsfl .se, där vi ska försöka vara tydligare med vad 
som är på gång. Nya intressanta seminarier kommer under året, 
och vi börjar redan nu i Mars med en ”Shoot-out” mellan många 
av den nya inspelningsmaskinerna. Under hösten hoppas vi kunna 
ta hit någon av de stora fi lmljudstjärnorna, som kan berätta för oss 
om sitt arbete.

Målsättningen med Filmljudjournalen, är att du ska få ett nytt 
nummer två gånger per år, till att börja med. Arbetet med ”tid-
ningen” sker ju, precis som allt arbete med föreningen, ideellt 
och på vår fritid, och som vi alla vet är just fritiden stundtals rätt 
begränsad.

I tidningen kommer du att få veta vad vi i styrelsen jobbar med 
och vad vi har för framtidsplaner. Vår förhoppning, när vi nu för-
söker vara mer informativa, är att du också försöker vara mer aktiv. 
Kom med egna förslag eller skäll på oss! 

Men du kommer också att kunna läsa om ny teknik och nya 
arbetsmetoder, berättelser ur verkligheten, (som du är hjärtligt 
välkommen att bidra till), om kommande seminarier och händel-
ser, boktips, och allt annat som hör vårt arbete till. Tja, kanske till 
och med lite skvaller.

         God Läsning!
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8 channel 24bit/96kHz Location Sound Recorder

PDR2000
Robust hårddiskrecorder med 8 kanaler i 24/96. 
Med fyra timmars kontinuerlig inspelning av okomprimerad
signal i högsta kvalitet. Simultan inspelning på yttre media
som tex DVD-RAM eller annat format. 
Sex balanserade mikrofoningångar. 
Åtta balanserade analoga och åtta AES digitala ingångar. 
Synk och filtransfer för att passa i olika produktionsmiljöer.

POL Teknik AB, Stensätravägen 4, 127 39 Skärholmen
Tel 08-449 44 40 • Fax 08-88 45 33 • E-mail info@polteknik.se • Webb www.polteknik.sew
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422N
ENG mixer i ny version, utvecklad av ljudtekniker inom Film och TV. Stor vikt har lagts på
styrka och kvalitet i alla funktioner. Sound Devices mikrofonsteg har erkänt hög ljudkvalitet. 
442N har dessutom alla in- och utgångar man kan önska sig i professionell ljudproduktion.
Utstyrningsinstrumentet kan enkelt kopplas om mellan VU, Peak och Nordisk skala. 
Prova 442N nästa gång – du blir imponerad.

302
En kraftfull superkompakt stereo mixer 
för EFP eller egentligen alla applikationer där en liten mikrofon/linjemixer behövs. 
• 3 transformatorbalanserade ingångar för mik med 48 V / 12 V / T eller linje. 
• Limiter både på in och utgångar för maximal säkerhet. 
• MS stereo matris, filter och tongenerator och mjukvarukontrollerade parametrar 
• Ljusstarkt 40 segment LED instrumentet. 
• Drivs av 3 AA batterier eller 5–18 V DC.

Vi är en komplett leverantör av ljudutrustning till 
professionell film & videoproduktion. Kontakta oss för mer info!

Helsida POL  04-02-23  18.43  Sida 1



Guldbaggen för bästa ljud delas sedan ett par år 
ut till en ljudläggare, mixare eller kompositör 

som presterat något utöver det vanliga. Årets guld-
bagge delades ut på Guldbaggegalan som i år höll till 
i Göteborg. Det var folkligt, festlig och fullspikat, som 
man brukar säga, och årets baggevinnare är i högsta 
grad värdiga det ståtliga priset.

Stefan Ljungberg och Bosse Persson är några av våra 
mest erfarna kollegor vars yrkesskicklighet verkligen 
är något utöver det vanliga. 
Juryns kortfattade motivering lyder: ”För ett framgång-
srikt och kreativt ljudsamarbete i fi lmen, “Kommer du 
med mig då”. 

Guldbagge till 
Bosse Persson & 
Stefan Ljungberg

Detta är naturligtvis bara en liten del av sanningen. 
Bosse och Stef är ju väl kända i hela fi lmvärlden för 
att alltid leverera det mest välfångade inspelningsljud 
man någonsin kan begära. Och det dessutom utan 
stora åthävor och med ett ständigt gott humör. 

Ett stort grattis till er, grabbar! Det var på tiden att ni 
båda blev uppmärksammade!
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Foto: Matrin Cronström

Shoot-Out!



Du har säkert många fl er frågor än de här, så förbered 
dig gärna inför den här testen genom att samla på 
dig alla funderingar som dyker upp. Det här mötet 
blir nog enda gången inom överskådlig tid som en så 
samlad jämförelse kan göras. Vi står nu inför ett rejält 
systemskifte när det gäller inspelningsteknik på plats. 
DAT-epoken är kanske äntligen över, så nu gäller det 
att välja rätt system för framtiden.

Den 20 Mars kommer det hela att gå av stapeln, och 
vi kommer att hålla till på Filmhuset. Varje tillverkare 
får en halvtimme på sig att berätta om sin maskin och 
sen blir gott om tid att ställa frågor och klämma på 
burkarna.

Mer information om tid, plats och deltagande maski-
ner kommer via e-mail och via vår hemsida www.fsfl .
se. Till det här seminariet måste du föranmäla dig. Du 
kan läsa mer om detta på kallelsen till årsmötet på 
sidan 12.
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Guldbagge till 
Bosse Persson & 
Stefan Ljungberg

Shoot-Out!

Till våren är det dags för en ny Shoot-Out i FSFL’s 
regi.  Förra gången handlade det om hårddisk-

redigeringar och nu ska det handla om alla de nya 
diskbaserade inspelningsmaskiner för fältbruk som 
börjar komma i en strid ström.

Det kommer både maskiner och representanter från 
de fl esta professionella fabrikat. Vi kommer att få 
höra om, och klämma på Fostex PD 6, Aaton Cantar, 
Zaxcom Deva, HHB Portadrive, Nagra V och kanske 
Sound Devices 722/744.

De fl esta av de här maskinerna är rätt olika både i 
handhavande, i funktioner och inspelningsmedia. Det 
enda dom egentligen har gemensamt är väl att dom 
spelar in i BWF-formatet och att dom går på batteri. 
Sen hopar sig alla skillnader dem emellan. Är det bäst 
att spela in på hårddisk eller DVD? Hur många ka-
naler behöver man? Hur viktig är mixerdelen? Hur är 
det med kompabiliteten med olika redigeringssystem? 
Var dyker problemen upp i synkläggning och i efter-
produktion? Och hur är det tänkt med Back-Up?



På sikt kommer AAF bli 
ett mycket mer avacerat 

format än OMF.

Mycket svett, tårar och svordomar har fyllt våra 
redigeringar och studios under senare år när vi tappert 

försökt fl ytta projekt mellan olika redigeringssystem. Att 
bara få nånting vettigt ur en Avid och in i ett ProTools har 
kostat allt för mycket av vår dyrbara tid. Ärrade ljudläggare 
har utstött djupa suckar och med saknad längtat  tillbaka 
till den tid då man kunde ta ett perfoband från vilken 
inspelningsmaskin som helst, till vilket klippbord som helst, 
till vilken mixstudio som helst i hela världen och bara tryckt 
på Play och så har allting lirat. 

Nåja, den tekniken hade ju sina begränsningar på många 
andra sätt och perfobandhanteringen är ju hur som helst 
rätt skönt att slippa. Men varför är det så svårt för alla 
tillverkare att komma fram till en gemensam standard? 
Tja, politik och konkurrens, naturligtvis. Ett exempel på 
detta är att AVID under alla år vägrat att släppa OMF 
2-licensieringen till Fairlight eftersom just dom har varit 
deras värste konkurrent till ProTools. Inte i Sverige men ute 
i den stora världen, dock.

OMF-protokollet var ju annars vad vi längtade efter. Det 
gick plötsligt att fl ytta ett helt projekt från bildredigeringen 
till ljudredigeringen. Visserligen via en, ibland rätt osäker, 
konvertering, men ändå. Problemet med OMF har ju varit 
just osäkerheten och att inte alla system har varit OMF-
kompatibla. Det faktum att det är just AVID som uppfunnit 
OMF har väl varit ett annat bekymmer. En standard som är 
bunden till ett visst fabrikat är naturligtvis dömt att förr eller 
senare gå under, på grund av just politik och konkurrens. 
När dessutom AVID ofta och oannonserat har kommit 
med nya OMF-versioner så har man eff ektivt stängt dörren 
för många andra tillverkare av redigeringsystem.

Så, för ett par år sen började det tisslas och tasslas i 
korridorerna om ett nytt ljudformat som gick under det 
poetiska namnet,  AES 31. Dessutom dök ett annat och ett 
annat och nytt begrepp upp. Metadata. Vad var nu detta? 
Ja, det lät ju inte som något en konstnärlig ljudkreatör 
längtade efter att behöva lära sig. Hmm. Nå, det kanske 
inte är så förtvivlat krångligt som det låter, och det kanske 
är användbart för oss i vårt arbete? Absolut. 
Låt oss börja med att skilja på två begerepp. Program och 
Metadata. Alla projekt, och med ett projekt menas här allt  
från en redigerad bild, eller en färdiglagd ljudläggning, 
till en färdig sändningsmaster, innehåller de här två 
komponenterna, Program och Metadata.

Det vi här kallar Program består av bild eller ljud i alla 
former medan Metadata innehåller en beskrivning, eller 
information om av vad som fi nns i Program. Ett enkelt 
exempel; ett DAT-band med dagstagningar är Program, 
din ljudrapport är Metadata. Men i vår digitala värld kan 
Metadata innehålla mycket mer. En ljud- eller bildfi l kan 
ha information om allt från exempelvis samplingsfrekvens, 
fi lens längd, klippinformation alltså en EDL, upp- och 
nedtoningar, nivåförändringar, eff ekter etc. till information 
om t.ex. copyright.

Ett exempel på stor användning av Metadata är alla 
fi lmer på DVD. Här fi nns mängder av information om 
programinnehållet och t.o.m. information som styr hur t.ex. 
Dolbydecodern i DVD-spelaren eller hemmabioprocessorn 
handskas med ljudmaterialet. 

Det fi na i kråksången när det gäller Metadata är att 
informationen kan ligga inbäddad i t.ex. din ljudfi l. Hur 
man än handskas med den eller fl yttar den mellan olika 
system, så fi nns alltid informationen kvar. Till skillnad från 
en ljudrapport som låg kvar ute i regnet medan du gick in 
för att värma dig med ytterligare en kopp dåligt kaff e.

Metadata är alltså grunden för både OMF och AES 31-
protokollen. OMF hanterar ju både bild och ljudprojekt 
medan det lite enklare AES 31 enbart är till för ljudprojekt. 
AES 31 fi nns i fyra olika nivåer, där de tre första redan är 
implementerade i de fl esta redigeringssystem. Med hjälp 
av det här protokollet kan ett projekt fl yttas mellan olika 
system ungefär som med OMF. Med hjälp av Metadata 
följer din ADL,(Audio Decision List, en sampleexakt 
klipplista), fades och viss nivåinformation etc. med.

Mycket arbete har nu lagts ner på den fj ärde nivån av AES 
31. Här är det meningen att ännu fl er parametrar ska följa 
med i metadataströmmen. EQ, reverb, dynamics, och alla 
nivåförändringar är exempel på detta. Man skulle då kunna 
fl ytta ett komplett projekt från en plattform till en annan 
utan renderingar, och alla eff ekter skulle återskapas i det 

Kompabilitetens Vedermödor 
- är de grå hårens tid förbi ..?
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system man flyttar till. Det här kommer nog, dessbättre 
kanske, att falla på sin egen orimlighet. Diskussionerna om 
hur olika systems processorer låter skulle ge oss ännu fler 
gråa hår. Dessutom har AVID/Digidesign sagt sig ovilliga 
till att stödja AES 31, för att istället koncentrera sig på 
det nya formatet AAF. Vilket ju avgör saken. Med den 
marknadsdominans man har styr man ju lite som man vill.

Det som dock kan göra AAF, (Advanced Authering 
Format), till en riktigt bra standard är det faktum att det 
inte är ett individuellt företag som ligger bakom utan 
en världsomspännande organisation, AAF Association. 
Styrelsen i organisationen består av AVID, BBC, CNN, 
Discreet, Fox, Microsoft, Panasonic, Pinnacle, Quantel och 
Sony. Andra medlemsföretag är Adobe, Apple, DaVinci, 
Fast, Pandora, SGI, Snell&Wilcox, Thomson och Warner 
Bros. 

På sikt kommer AAF att bli ett mycket mer avancerat 
format än OMF, även om det nog tar en stund till innan 
vi får se det i full aktion. I nyare AVID och Prootools finns 
redan formatet även om det just nu inte klarar mycket mer 
än OMF när det gäller ljudhanteringen. Final Cut Pro 
kommer antagligen med AAF så småningom. Men AVID 

har redan, utifrån AAF, skapat ännu ett nytt format. Det 
kallas AFE, (Avid File Exchange) och kommer enbart 
att fungera i Avid och Protools.  Men, säger man, det 
grundläggande AAF kommer också att fungera och det lär 
vara tillräckligt för de flesta. Så dörren är inte lika stängd 
den här gången.

Men, hur nu än uvecklingen går, är det som vanligt, det är 
vi användare som fortfarande hamnar lite i kläm. Vi får nog, 
dessvärre, räkna med att fortsätta slita vårt hår, och finns det 
till slut ändå någon stackars hårtest kvar, så räkna med att 
den grånar. Någon självklar lösning är ännu inte inom klart 
synhåll även om det nog  ändå ljusnar vid horisonten.

              Lars Lundberg 

 Länkar:

 www.aes.org
 http://aafassociation.org
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Har du ännu inte varit inne på vår hemsida och läst ”Backspe-
geln” har du något fi nt att se fram emot. Lasse Ulander har 

ägnat både kraft och tid till att samla och sammanställa den svenska 
fi lmhistorien ur, i första hand, ett ljudtekniskt perspektiv. Här fi nns 
en enorm mängd med fakta, bilder och minnen att uppleva.

Vår historia är ju förutsättningen för vidare utveckling.  Utan den 
skulle vi ju fortsätta upprepa samma misstag i oändlighet, (vilket 
man ju tycker sig göra ändå emellanåt, men det är en annan his-
toria). Så att vårda om vårt förfl utna är bland det viktigaste vi kan 
göra. 

Lasse har förstått, och har dykt djupt i arkivlådor, muséiedamm och 
bibliotekshyllor och samlat till en omfattande skatt av kunskap och 
händelser.

Här fi nns hela den ljudtekniska utvecklingen från de första stapp-
lande stegen av det förra sekelskiftets pionjärer och fram till dagens 
lika osäkra steg bland ettor och nollor.

Det är verkligen roligt att med ett musklick förfl ytta sig femtio, 
eller hundra år tillbaka i tiden och imponeras av de fantastiska 
uppoff ringar som gjordes för att förverkliga de mest märkvärdiga 
uppfi nningar. Men bland alla mojänger och manicker fi nns också 
fi nurliga kopplingar till allt annat som hände i världen vid samma 
tid. Detta lyfter naturligtvis historieberättandet till ytterligare höj-
der och vidare dimensioner.

Om man inte backar så långt i tiden utan stannar vid åren man själv 
började med sina trevande försök i branschen, hamnar man mitt i 
en underbar nostalgiresa. Här väcks verkligen minnen till liv.

Så koka dig en kopp te eller häll upp en kall skummande pilsner, 
sätt dig bekvämt tillrätta och skåda djupt in i Backspegeln. En resa 
som varmt rekommenderas!

Filmhistoria 
i FSFL’s regi
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Visste du att :

Den första biografvisningen i Sverige skedde 
redan 1896 i Malmö. Sydsvenska Dagbladet 
skriver den 29 juni: Kinematographen  i en 
serie av ögonblicks fotografi er, som försto-
rade återgifvas på en hvit yta under elektrisk 
belysning .... Det fattas endast att fonografen 
återgifvit sorlet av menniskorna för att göra 
tafl an illusorisk.”

Den 1 september 1901 visas en sång- och 
talfi lm för första gången i Sverige. Det är den 
franska ljudfi lmen, ”Den odödliga teatern”, 
som har premiär på Olympia-Teatern i 
Stockholm.

1919 söker Filmindustri AB Skandia dispens 
från arbetstidslagen, ”Omständigheterna vid 
fi lminspelningen är så komplicerade att ett 
fastställande av arbetstidens längd kommer 
att lägga oöverstigliga hinder i vägen för 
fi lmregissören. Åtta timmar om dagen räcker 
inte.”

1923 råder i Tyskland infl ation. I maj får 
man 10.000 mark för en svensk krona, i juli 
100.000, i augusti en miljon och i oktober en 
miljard.

Statens biografbyrå totalförbjuder 1926 
Sergej Eisensteins fi lm Pansarkryssaren 
Potemkin. I censurmyndighetens motive-
ring används ord som ”upphetsande” och 
”brottssuggererande”. Först 1952 får fi lmen 
offentlig premiär i Sverige.

1945 utrustas Palladium i Stockholm med två 
nya högtalarhorn, ritade av Stellan Dahlstedt. 
Hornen har en effektiv längd på 7 meter och 
en sammanlagd öppningsarea på 12 kvadrat-
meter.

Schweizaren Stefan Kudelski grundar 1951, 
företaget Kudelski SA för att tillverka och 
sälja den bandspelare han nyligen konstru-
erat. Apparaten har fått namnet Nagra I, och 
är en liten, mobil anordning med en fjäder-
verkdriven bandtransport, och ett rörbe-
styckat förstärkeriet som drivs av batterier. 

1955 kostar en Volvo PV 444 8.500 kr.



Fackböcker är kanske inte alltid så underhållande, inte 
ens om de handlar om ljud.   Jag kan dock rekommendera 
två stycken som är rena nöjesläsningen.

Den ena är: Th e Conversations : Walter Murch and 
the Art of Editing Film av Michael Ondaatje.

Ondaatje är författare till boken ”Den engelske 
patienten”, som fi lmades för ett par år sen. Det var 
under den produktionen han lärde känna Walter 
Murch.  Th e Conversations bygger, som titeln antyder, 
på ett antal längre samtal mellan Ondaatje och 
Murch. 

Dessa samtal handlar naturligtvis till största delen 
om fi lm, men man får sig även annat till livs av dessa 
båda spirituella herrar om kreativitet, om fi losofi  och 
annat. Ett skäl till att boken är så pass trevlig att läsa är 
naturligtvis att den är skriven av en riktig författare…

Den andra boken som jag varmt vill rekommendera 
är Sound On Film, interviews with creators of Film 
Sound, av Vincent LoBrutto.

LoBrutto har intervjuat 25 ljudmänniskor som är 
eller har varit aktiva i den amerikanska fi lmidustrin de 
senaste 50 åren. En och annan kvinnlig ljudtekniker 
har fått plats också, vilket vi tackar speciellt för! Boken 
ger en väldigt bra inblick i hur fi lm görs ”där borta”. 

Faktum är att man får intrycket att dom faktiskt gör 
likadant som vi, samma problem, men ibland lite 
andra lösningar. LoBrutto är ingen ljudexpert, på gott 
och ont, men han får en del av intervjuobjekten att 
berätta på ett intressant och underhållande sätt om 
sina respektive specialitéter.

Båda böckerna går att få tag på via Amazon.com.

Klas Dykhoff 

Lästips



Filmljudjournalen 1 - 2004                   

Har du tröttnat på att rota runt i lådor med halvt om 
halvt omärkta DAT- och rullband. Eller kanske tyck-

er du att det känns tjatigt att spela in samma spår från 
CD som under förra produktionen… då kanske det är 
dags att göra något åt ditt effektarkiv.

En lösning är att digitalisera allt och sköta sökningen  
med hjälp av databasprogram som Gallerys mTools eller 
Soundminer.  Det kräver förstås en hel del arbete, men 
du behöver ju å andra sidan bara göra det en gång! För-
delen är ju att du direkt kan lyssna på ljuden och skicka in 
de som du väljer rakt in i din DAW. Dessutom är det ju 
ett bra tillfälle att gå igenom dina ljud och i detalj skriva 
ner vilka de är.

Av dessa två program är väl Filemakerbaserade mTools 
det mest använda. Med sitt digitaliseringsprogram Li-
brary Loader (som man kan köpa separat) får man ett 
enkelt system om man vill ha sina ljud på hårddisk men 
sköta sökningen i Pro Tools 6 eller Nuendo eller…?  Om 
du vill söka lite mer avancerat och snabbt så ska man 
nog ändå köpa ett fullt system där sökningen sker i ett 
separat databasprogram.

Båda programmen fi nns för mac OS 9 & X. (ej PC)  USB 
krävs. Båda programmen hanterar och konverterar alla 
vanliga ljudfi lformat. Programmen gör ju i princip samma 
saker men några skillnader fi nns - mTools är ju i princip 
ett Filemakerarkiv med hjälpprogram runtomkring som 
spelar upp, för över, digitaliserar, ritar vågformer o.s.v. 
Bra för dig som är van vid Filemaker och vill kunna skräd-
darsy utseendet på din databas.

Soundminer består också av fl era program, men skillna-
den är att det vardagliga arbetet sker i ett enda program 
i ett enda fönster. Soundminer har fl era intressanta små 
funktioner som att kunna söka på hur ett ljud låter och 
inte bara hur det är beskrivet i databasen. (ej i LE ver-
sionen) Man kan också pitcha ljudet innan man tar in det 
i sin session. 

Vad gäller stabiliteten så är ju den ofta beroende på 
vilken hård- och mjukvara som fi nns just där man är. 
mTools har haft sina problem i perioder (med vissa kom-

binationer av system och hårdvara) och vad gäller Sound-
miner är det för tidigt för mig att säga något eftersom 
jag inte har använt det tillräckligt mycket. En gång har jag 
varit tvungen att öppna mitt sökarkiv från backupkopian 
vilket jag aldrig behövt i mTools!. Soundminer kräver även 
mycket mer minne än mTools, men sökningen går å andra 
sidan mycket fortare …det verkar vara ett elegant och 
bra program. 

Båda programmen fi nns i serverversioner. Databasinfor-
mationen på alla  marknadens CD-arkiv fi nns för nerladd-
ning hos respektive tillverkare.

Det fi nns svenska distributörer till båda programmen, 

men man kan även köpa dem direkt från tillverkarna över 
internet. 

Mtools: www.gallery.co.uk eller 
Soundware, www.soundware.se 

Soundminer: www.soundminer.com eller 
Fitzpatrick, www.fi tzpatrick.se 
 
Library Loader $299
MTools 4.0 $995
Soundminer $1050
Soundminer LE $599 eller $399 utan digitaliseringsverk-
tyget Ripper
Soundminer Ripper (ung. motsvarande Library Loader) 
$299

Det kommer i dagarna ytterligare ett program som ver-
kar bra. Det heter NetMix och säljs av Soundware. Vi får 
återkomma om detta när det är testat. Du får veta mer 
på www.net-mix.com.

Vad du än väljer skaffa dig gott om hårddiskar eller annat 
sätt att gör a backup på dina ljud.
Hårddiskar går faktiskt sönder ibland , och man blir alltid 
lika förvånad !

Calle Edström

Var hade jag nu det där ljudet…?



* Skicka och ta emot alla storlekar och typer av filformat
* En client installeras enkelt på dator
* DigiDelivery skickar med 128 bits kryptering

1.)  Logga in på DigiDeliveryserven, som
kan vara din, tillhöra mottagaren eller nå-
gon annan.

2.) ”Drag & drop” filerna du
vill skicka. 3.)Skriv E-mail
adress till mottagaren/arna.

4.)  DigiDelivery samlar ihop filerna och
krypterar dem och skickar till DigiDelivery-
serven. Därefter får mottagarna ett E-mail,
varifrån de kan ladda ner försändelsen.

DK-Audio tillverkar MSD (Mas-
ter Stereo Dispaly) instrument,
som bl a har ppm-mätare, fas-
mätare, vektorskåp, surround-
sound monitor och spektrum-
analysator.

Grafisk visning av Loudness över tid får man ge-
nom att visa två kurvor på displayen, där den ena
visar aktuellt värde och den andra visar sum-
man över tid.
Visningen av summan över tid blir därmed en indi-
kation om nivån är stigande, konstant eller fallande.

DigiDelivery från Digidesign -det nya sättet att skicka filer över nätet. Digidelivery är snabbare och

5.)  När mottagarna laddar ner försänd-
elsen dekrypteras filerna och avsända-
ren får då ett kvitto via mail med info om
vad som skickats, till vem, och när.

* Mottagaren behöver inga konton, lösenord etc
* Inga abonnemangs- eller sändningsavgifter
* All administration sköts via standard web browsers

Soundware Sweden | Smidesvägen 10-12 | 171 41 Solna | Tel 08-527 127 50 | Fax 08-527 127 59 | www.soundware.se

NetMix från Creative Network Design är en management software för ljudbibliotek

Soundware - din pro audio leverantör

* Playback from local/network eller internet
* Både bild och ljud kan lagras
* Kompatibel med Pro Tools, Nuendo, Logic, Digital Performer,

Toast, FinalCut, Media100, Avid mm.
* NetMix kan konvertera Mtools databaser till sfx format/BWF.
* Preview kan köras i synk med bild.
* I en MultiTrack editor bygger man upp ett ljud som sedan

och mycket mer....

importeras till ett eller flera spår i Pro Tools.
* Rip mjukvara finns för ”rippning” av ljudeffekter.

Sök Lyssna/redigera Importera

Försäljning | Projektering | Installation | Driftsättning | Support

billigare än budfirmor, säkrare och enklare än FTP och klarar större filer än E-mail.

Den nya Loudness-mjukvaran från DK-Audio gör det möjligt att få en grafisk visning av
  loudness över tid.

för film musik- broadcast, som både fungerar under OSX och Windows plattformar i samma nätverk.

Mer info och priser hittar du på www.soundware.se



Så har det blivit dags för ett nytt årsmöte. På årsmö-
tet väljs kommande års styrelse, du får en redogörelse 
för vår ekonomi, vi går igenom året som har varit och 
kommer med nya förslag till vad vi ska hitta på under 
året som kommer.

Här har du en bra möjlighet att komma med egna 
förslag på saker vi kan, eller borde göra. Du har 
chansen att uttrycka dina 
åsikter direkt till styrelsen 
och alla medlemmar som 
är på plats.

Så passa på att göra din 
röst hörd. Vi i styrelsen är 
öppna för alla idéer och 
förslag. Har du ett förslag så kan du antingen ”lobba” 
för det hos någon av oss i styrelsen så tar vi upp det 
som en punkt på dagordningen, eller så kan du bara 
komma med ditt förslag direkt på årsmötet.

Du kanske är intresserad av att hjälpa till i styrelsen 
eller på annat vis. Hör av dig till valberedningen eller 
någon i styrelsen!

Dessutom blir det högtidlig utdelning av FSFL’s 
fi na utmärkelse ”Ljudvågen” som varje år ges till en 
person som på något sätt gjort en särskilt berömvärd 
insats inom vårt yrkesområde.

Tidigare pristagare är Lasse Ulander, Jörgen Hassel-
blad, Stefan Ljugberg och Pelle Lönndahl.

OBS! Du måste föranmäla dig och säga att du natur-
ligtvis kommer. Dessutom måste vi ta betalt i förskott 
för lunchen. För 50 kronor får du en rejäl macka och 
en dryck därtill. Tidigare seminarier har vi tvingats 
kasta bort rätt mycket mat, och det känns ju som ett 

onödigt slöseri med vår 
lilla kassa.  

Vi hoppas att du har för-
ståelse för detta, och som 
plåster på såren, bjuder vi 
på allt i baren!
Anmälan sker genom 

inbetalning av 50 kronor till Postgiro 192 45 34-9. 
Glöm inte att ange din namn på inbetalningen!

Programmet ser ut så här:
10.00 - 11.00 Årsmöte
11.00 - 12.30 Shoot-out med HHB och Aaton
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Shoot-out med Deva och Fostex
15.00  och framåt - Frågestund och Hands-on, 
och när vi är nöjda öppnas baren!

Årsmöte hålls den 20 Mars klockan 10.00 
i DI’s mixstudio på Filmhuset. 

Efter årsmötet blir det Shoot-Out mellan 
de nya inspelningsmaskinerna, och så 
avslutar vi dagen med vimmel i baren!

Filmljudjournalen 1 - 2004                   

Årsmöte


