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Stainless Steel
744T / 722
En ny unik produkt i en lika unik förpackning!
Sound Devices fortsätter sina framgångar med 744T och 722 –
kompakta portabla audio recorders lämpade för såväl radio som
musik och filmindustrin! Förpackade i något så ovanligt som ett
hölje i 100% rostfritt stål och aluminium. Ingen plast här inte!
Liten men stor: Vikt endast drygt 1 kg / 24 bitar / 192 kHz / 4 kanaler + tidkod (744T)
alt. 2 kanaler (722) / Flexibel lagring med både intern hårddisk + CompactFlash
minne / Firewire / Lithium Ion batterier / Inbyggd laddare.
Pris 722: 22 990 kr SEK resp 744T: 39 950 SEK (exkl. moms)
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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.

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.

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

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.se
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Höstmörker?

inden viner och regnet piskar mot fönsterrutan. Det är en mörk höst och det blir allt
svårare att komma upp på morgonen. Men på
kvällarna i biomörkret är det gladare. Svensk ﬁlm
i massor och dessutom ett antal riktigt bra sådana. Men hur många kommer att gå ihop? Med
en sådan koncentration av svensk ﬁlm och med
så många samtidigt, måste ett antal av dom nog
stryka på foten.

När det nu tiden närmar sig för ett nytt ﬁlmavtal,
undrar man, om man inte avtalsvägen på något
sätt, skulle kunna sprida produktionerna bättre
över året? Ketchupeﬀekten i år beror ju på att alla
produktioner satte igång samtidigt, när vi till slut
ﬁck till en förlängning av det förra ﬁlmavtalet.
Men fenomenet upprepas år efter år. Ska Filminstitutet kanske lägga sig i produtionsplaneringen?
I den ﬂod av ﬁlmer som nu kommer är det allt ﬂer
som görs för allt mindre pengar. Lågbudget har
snart blivit normalbudget, och då ska vi inte tala
om alla novell- och kortﬁlmer, som alltid har för
lite pengar. Resultatet blir för korta produktionstider med massor av, ofta obetald, övertid och utslitna ﬁlmarbetare. Men de tekniska och konstnärliga
krav som ställs, inte minst inom vårt område, blir
bara högre. Hur mycket är en ﬁlm värd? Borde (och kan), ﬁlmkonsulenterna ställa krav på en anständig produktionsplanering? Inte
vet jag, men många jobbar för mycket för för lite pengar. Det här är
kanske inget nytt problem, men diskussionen om detta borde föras
högre upp än på studiogolv och i ljudläggningsrum.
Ja, nu blev det mycket gnäll, men det ﬁnns också gjädjeämnen här
i höstrusket. En av höstens högbudgetﬁlmer är Kaj Pollacks ”Så
som i himmelen”. Ljudarbetet på den ﬁlmen är extra intressant, inte
bara för att det fanns en anständig budget. Här fanns det både ett
ljudteam och en regissör med högsta tänkbara ambition. Resultatet
blev också därefter. Läs mer om detta i vårt specialreportage.
Ett annat roligt ljudjobb har Bosse Persson gått igenom. För ﬁlmen
”Rancid” åkte Bosse till Hollywood för att eftersynka. Vi träﬀade
honom för en intervju och han berättar för oss hur det går till ”over
there”.
Dessutom har Olle Unnerstad en fransk kärlekshistoria!
God läsning och Glad höst till Er alla!
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En av höstens största biosuccéer är utan tvekan men ju handlar om, spelade vi in med ett fast steKaj Pollaks “Såsom i himmelen”. Etta på bio- reopar och sen en bom eller två som ﬁll-in. Det
toppen vecka efter vecka talar sitt tydliga språk. blev till slut rätt bra, men det krävdes en hel del
Det här är en stor och påkostad produktion och jobb under mixningen för att få till ett bra 5.1med en budget som många ﬁlmmakare bara kan ljud.
drömma om. Ljudarbetet på ﬁlmen har även det
varit omfattande och tagit lång tid. Men resulta- -Klippning drog också ut på tiden, fortsätter
Jonas, och det blev ont om tid, framför allt till
tet skäms inte heller för sig.
dialogläggningen. Jag ﬁck också lägga musiken,
Många av våra namnkunniga ljudtekniker har bi- vilket ställde lite extra krav eftersom vi under en
dragit till slutresultatet, men huvudansvarig och tid hade två (!) kompositörer.
sammanhållande har Jonas Rudels varit.
Anders, Frippe och Alex på ALC, gjorde all lägg- Jag tog ljudet på inspelningen tillsammans med ning av eﬀekter och eftersynk och till slut hamOskar Lownér, och även Bosse Persson som var nade alltihop hos Andreas Franck på CinePost.
med under ett par veckors inspelning i Stockholm.
Sen gjorde Thomas Krantz och jag dialoglägg- -Det blev den mest omfattande mixen jag gjort,
ningen, men med tiden ﬁck jag också ta på mig säger Andreas. Vi höll på i sex veckor, vilket ju
rollen som en slags ljudsamordnare mellan de oli- är det dubbla mot normalt. En del berodde på att
ka ljudläggarna.

Så som i himmel

Inspelningen var
ganska svår, med stora scenerier och många skådisar i bild samtidigt. Många gånger hade vi sex
sändare och två bommar igång samtidigt. Men
hur man än gör, så kan det bli besvärligt med
åtta skådespelare som alla hugger i varandras repliker. Dessutom var det en hel del handkamera
som inte precis förenklar livet för oss ljudtekniker. Handkamera och en tremeters bom är ingen
lyckad kombination!
- När man har så mycket myggor blir man ju
tvungen att lita på att ljudet från bommen är okej.
Det är omöjligt att hinna lyssna på allt. En fördel med att ﬁlma i Norrland är att det inte ﬁnns
några som helst problem med radiostörningar.
Man kan ha hur många sändare som helst, utan
bekymmer. Här i Stockholm tycker jag att man
ofta råkar ut för den sortens störningar, i alla fall
om man har många sändare. Luften är renare i
Norrland på ﬂera sätt.
- Alla musikpartier, det vill säga kören, som ﬁl-

all musik mixades här. Stefan Nilsson som skrivit
musiken och sedan spelat in den i radiohuset studio 2 kom hit en morgon mitt i sommaren. Det
blev en fantastisk dag i mixen, Stefans underbara
stråkkompositioner var väldigt roliga att få mixa.
Sammanlagt tog musikmixen tre dagar och vi
blev båda väldigt nöjda med slutresultatet. Det är
naturligtvis så man alltid borde göra. Egentligen
är det svårt att förstå varför man inte gör det till
en vana. Det är väl inte dyrare att mixa i en ﬁlmmix istället för i en större musikstudio, och resultatet blir ju bättre när man jobbar i rätt lyssning.
- En hel del tid under mixningen gick också åt
till ren ljudläggning. Det är ju inte lika bra. Det
blir ju ett väldigt dyrt sätt att lägga ljud. Det här
berodde till en del på att ﬁlmen klipptes om under gång och vi hade samtidigt en stenhård deadline att jobba mot. Kaj var inte heller med särskilt
mycket under ljudläggningen och det straﬀade
sig i mixen.
-Kaj har ett fantastiskt gehör och vet mycket väl

len... så och i mixen.
hur han vill att det ska låta, fortsätter Andreas,
och vårt samarbete blev mycket givande. Jag har
lärt mig otroligt mycket under den här tiden och
jag är rädd att det lär dröja innan jag får göra en
lika lång och djupgående mixning igen.

-Slutscenen i ﬁlmen var en stor utmaning. Filadelﬁakyrkan fullsatt av körsångare, vet inte hur
många men säkert 800 stycken, hade spelats in
sjungandes ett abstrakt stycke. På detta hade det
gjors ﬂera dubpålägg med ﬂer körer och soloinsatser. Jag tror jag hade 70-80 spår av kör som
skulle mixas och dessutom redigeras ner från 6
minuter till 2. Tillslut satt jag med 11 förmixar
som tillslut blev en. Men när Kaj och jag hörde
slutresultatet en sen kväll i mixen ﬁck vi gåshud
båda två. Så ska det vara att göra ﬁlm.
Resultatet av alla inblandade ljudhjältar låter
också höra sig. Det låter bra i biosalongerna och
folket strömmar till. Fler såna ﬁlmer, tack!

Credits:
Inspelningsljud:
Jonas Rudels, Oscar Lovnér,
Bosse Persson
Dialogläggning:
Jonas Rudels, Thomas Krantz
Effektläggning & Eftersynk:
Anders Larsson,
Fredrik Jonsäter
Alexander Ljung
Tramp:
Leif Westerlund, Jonathan Edström
Mix:
Andreas Franck

T

änk att det händer när man minst anar det! Jag hade
sett bilder och det kan ju väcka intresse, men det var när
Hasse Schött presenterade oss som det kändes att nått var
på gång. Efter en veckas bekantskap hade jag hunnit sätta mig
in i denna franska skapelses innersta. Men säg den lycka som
varar, hon måste vidare, nya intressenter stod på tur. Det blev
några veckor av tomhet.

Alltså långt till support och service, men jag var inte det
minsta orolig.
Cantaren kändes gedigen, kompetent och färdig. Filmen
gjordes på 25P, så jag hade med en SQN-mixer som backup,
om ”fransyskan” skulle överge fartyget och hoppa i Atlanten.
Det hände nu inte, hon svek mig inte för ett ögonblick.
Det var platsbegränsning på båten, så det var
ensamkör som gällde. Men tänk, att bära på en
8-kanalare med inbyggd mixer, tre mottagare
för radiomikarna, två sändare, en till kameran
och en till regi och alltihop väger inte mer än
en Nagra 4S. Allt var inte bättre förr!
Som sagt, jag har inte hittat något på minussidan,
Det är klart, det tar ett litet tag innan man
lär sig alla menyer och lyssningsmatriser, men
det är naturligt och möjligheterna är många.
Den låter mycket bra, har utmärkta, tåliga
miksteg och en mycket bra limiter. Dom två
Np-accarna räckte en hel lång arbetsdag, trots
att den stod på nästan hela tiden. Man får
dessutom information om vilken acc. som är
i drift och hur spänningen ligger. Det är guld
värt när man är på fältet.
Jag ﬁck inga obehagliga överraskningar. Varje
dag efter inspelningen gjorde jag backup till
både extern hårddisk och till DVD. Det gick lätt,
snabbt och problemfritt. Intankningen till Avid
DV Express, som användes vid klippningen,
gjordes från DVD-skivorna och även det gick
problemfritt. Allting synkade direkt till tidkod.
Alla använda spår har lagts in och används
under klippningen.
Tidkod ja, vi hade en Ambient som
masterklocka. Den laddade kameran och
Cantaren, som sen gick på sin inbyggda klocka.
Fungerade ”klockrent”.

Olles Franska
Kärlekshistoria
Så, en vacker aprildag hos Ljud och Bildmedia, var hon där, den
franska skapelsen, nu i en yngre upplaga. Hennes glödande
displayer ﬁck hjärtat att slå snabbare. Hon är min, i alla fall för
en tid och vi ska följas ut i världen, hand i hand.

Så kändes det när jag ﬁck Aatons Cantar i mina händer inför
inspelningen av ”Kocken”, i regi av Mats Arehn. Det var den
första långﬁlmen i Sverige den skulle användas på. Inspelningen
skedde i Kapstaden, i Durban och under två veckor ombord
på en lastbåt med destination Sheerness i England.
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Med sorg i hjärtat jag ﬁck överge ”min” franska skönhet.
Andra jobb väntade, som det ju blir ibland. Lyckliga ni, som
ännu inte provat, ni har något att se fram emot. Själv ser jag
fram emot att ladda in OMF:erna på ﬁlmen och börja arbeta
med ljudbearbetningen.
Det här är mina högst personliga upplevelser, inte betald
annonsplats.
Olle Unnerstad
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ICON
ett helt nytt koncept
Ett unikt kontrollbordskoncept bestående av D-Control

|

kontrollyta, ProTools HD Accel som ger “Core DSP” kraft och

|

modulära HD interface för analoga/digitala in-/utgångar.
ICON är den första helt integrerade kontrollbordslösningen där
du som tekniker utför projektets alla delar: inspelning – mixning
och bearbetning, komplett med eller utan video och “delivery”.
ICON står för oöverträffad kontroll, helt automatiserat, fullständigt “recallable”, dvs ett komplett produktionssystem.

Prova själv i vår demostudio
Upplev ICON - tag med ditt material och jobba ostört i vår
demostudio för en dag. Efter en kort introduktion får du möjlighet att uppleva ICON själv! Vi har ett komplett ICON demosystem med audiointerface, mik pre-amps, Genelec lyssning

Holophone
surroundmikrofon H2-PRO
H2-PRO tar upp högkvalitativt surroundljud upp till 7.1. Med 8 st DPA 4060

och nästan alla plug-ins som finns på marknaden.

mikrofonkapslar, är det möjligt att enkelt och kostnadseffektivt
spela in högkvalitativt surroundljud i 5.1 och 6.1,
samt med den 8:e toppmikrofonen även i 7.1 IMAX.

Virtual Katy

Vare sig mixning, signalmanipulation eller processing
behövs, direkt och diskret signal från mikrofonen.

ny mjukvara för Pro Tools

Kompatibel med alla 8-kanals mik-preamps, location

Du har arbetat i timmar med att
synkronisera en session då det

recorders och inspelningskonsoller med phantommatning.

plötsligt kommer en helt ny klipp-

H2-PRO är kompatibel med alla

lista, och allt ska vara klart “igår”!

surround sound encoding/playback

Känner du igen dig? I så fall

format (Dolby, DTS, Circle Surround,

kommer du att gilla Virtual Katy –

IMAX etc).

mjukvaran som auto-conformar

Det är en mikrofon i robust design för

klipplistor (EDL'er) till ProTools
sessioner, och även automatiskt
uppdaterar klipplistor vid ändringar!

både inom- och utomhusbruk, förpackad i
en exklusiv hårdplastväska som gör det
enkelt och säkert att ta den med ut på fältet.

Stockholm · Köpenhamn · Århus · Oslo
Smidesvägen 10-12 · 171 41 Solna · Tel 08-527 127 50
www.soundware.se · www.soundware.dk · www.soundware.no

Rancid
Bosse Persson, ljudansvarig på den svensk-amerikanska produktionen ”Rancid”, berättar om sina eftersynkäventyr i det
stora landet i väster.

Filmen “Rancid” är någonting så ovanligt som en svensk
Hollywoodproduktion! Filmen, som är producerad av Sonet, är till största delen inspelad i här i Sverige under hösten 2003. Alla interiörer är byggda på Europa Studios och
inspelade med svenskt team, amerikanska skådespelare och
en svensk-amerikansk regissör, Joakim Ersgård.
Ansvarig för ljudet under inspelningen har Bosse Persson
varit. Till sin hjälp har han använt ﬂera namnkunniga ljudtekniker; Stefan Ljungberg, Klas Engström och Anders
Larsson har alla hjälpt till.
- Det som är särskilt intressant ur ljudtekniskt synfält är
kanske eftersynkningen som vi gjorde i Los Angeles, säger
Bosse.
I USA ﬁnns en helt annan tradition av att eftersynka.
Skådespelarna ser det som en naturlig del av sitt arbete
och eftersom man eftersynkar så mycket ﬁnns det också
en specialiserad organisation för detta. I Los Angeles har
man sedan ett antal år beslutat sig för att det inte längre
är möjligt att spela in ett användbart synkljud, när man är
exteriört på stan. Bullernivån har stigit till den grad att det
inte längre är någon idé att ens försöka. Sådana scener eftersynkas alltså rutinmässigt. Dessutom eftersynkas ju allt
ﬂer scener på grund av all datoranimation. Inspelningen
sker ju då i en tom studio mot en green- eller bluescreen.

Credits:
Inspelningsljud:
Bosse Persson
Klas Engström
Stefan Ljungberg
Anders Larsson
Dialogläggning:
Bosse Persson
Erik Guldager
Eftersynk:
Weldon Brown
Daryl Lathrop
Effektläggning:
Calle Edström
Per Sundström
Fredrik Jonsäter
Mix:
Gabor Paztor

- Eftersom jag, tillsammans med Erik Guldager, också var
ansvarig för dialogefterarbetet, föll det på min lott att ock-
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så ta hand om eftersynken, fortsätter Bosse. Det blev
ju betydligt billigare att jag åkte till USA för att göra
inspelningarna, än att ta hit alla de amerikanska skådespelarna och spela in här. Så regissören och jag åkte
till Studio City i Los Angeles. Vi var inbokade för
fyra dagar i Todd-AO’s eftersynkstudio. Här möttes
vi av Weldon Brown och hans kvinnliga assistent, Daryl Lathrop. Weldon visade sig vara en man med rejäl
erfarenhet av just eftersynk. De senaste sexton
åren hade han inte gjort något annat än att
eftersynka. Så han visste vad han gjorde.
- Inspelningsstudion var, som allt i Amerika,
stor. Den var större än Bio 2 i Filmhuset! Weldon jobbade hela tiden med en, av två fasta
mikrofoner, en på armlängs avstånd och den
andra på två och en halv meters håll.
Den med längre avstånd använde
han som huvudmikrofon, och
med den spelades det mesta in.
Den närmare micken användes bara för intimare
dialog, viskningar och
andningar.
Två
hårddisksystem
gick hela tiden parallellt
under inspelningen. Ett ProToolssystem och en Fairlight. Om
något system skulle gå ner fanns alltid en backup. Alla tagningar görs med nedräkning med tre pip
mot den på rutan exakta starttiden för varje replik.
Den här metoden kräver förstås en hel del förarbete.
Varje replik ska tajmas exakt och allt ska föras in i
omfattande listor som sen läggs över till Fairlighten,
som har ett speciellt ADR-program.
- Daryl, tjejen som skötte ProToolen, var det snabbaste jag någonsin har sett vid tangentbordet, ler
Bosse. Hon gjorde all inspelning, allt namngivande,
all administration och alla back-uper samtidigt, i ﬂykten! När jag åkte därifrån hade jag med mig färdiga
Protoolssessioner och dessutom allting nedbandat på
DAT, plus att dom lade upp allt på sin FTP-server.
Mångdubbel säkerhet, alltså!
- Skådespelarna var verkligen professionella, fortsätter
Bosse. Det är ju en fullt naturlig del av deras jobb att
komma in och eftersynka. Dom hade absolut kontroll,
var väl förberedda och väldigt snabba. Det blev aldrig
särskilt många omtagningar. En smula annorlunda än
här hemma, emellanåt ...
- En annan fantastiskt upplevelse var att få se en så
kallad Loop Group i arbete. Det här är något som
Filmljudjournalen 2 - 2004

borde kunna användas även av oss här i Sverige. Det
är en grupp blivande eller kanske före detta skådisar,
som kommer in och gör alla röster som får folkrika
scener att bli levande. Ett snäpp över sorl, så att säga.
Scener på gatan, i bussen, på kontoret eller på polisstationen spelar man ju oftast in “stumma”, utan hörbara röster. Här hemma lägger man ju sen oftast bara
på ett allmänt sorl och så ber man kanske nån tjej på
kontoret komma in och säga några ord, för att
fylla ut ljudbilden.
- Alla såna här röster görs i USA av en Loop
Group. Det ﬁna med dom är att dom har en
tjock pärm med noga kontrollerade ord och
uttryck som stämmer med verkligheten i
en given situation. Ska man göra
en polisstation så använder man
sig av den jargong och de uttryck som faktiskt stämmer
med hur det låter i verkligheten. Det ger ju en helt annan
autenticitet åt vilken scen
som helst.
- Och inte nog med det, utbrister Bosse entusiastiskt,
dom rör sig också i studion
runt mikrofonen. Man kan
alltså urskilja enstaka röster som till exempel passerar
framför mikrofonen och sen
f ö r s v i n n e r,
precis som i ﬁlmen. Och på något
outgrundligt sätt prickar dom alltid in det som sker i
förgrunden i bilden!
Det här är väl något som också borde fungera i Sverige.
Vore inte det ett kul extrajobb för nån mindre teatergrupp, till exempel? Något av röstförmedlingsföretagen kanske kan administrera det hela? Kostnaderna
för detta skulle ju inte heller bli oöverstigliga och
mervärdet är ju stort.
Många nya kunskaper som vi alla kan ta till oss. Resultatet av Bosses ansträngningar får vi se till jul. “Rancid”
har svensk premiär den 25 december.
Länkar:
http://www.toddao.com/
http://www.lypsinc.com/
http://www.lamaddogs.com/
http://www.spolin.com/looping.html
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nder senare tid har det hörts alltmer kritiska röster
över hur ett allt större antal inspelningstekniker
lyckas med sitt arbete.
Det klagas på att arbetssituationen blir allt tuﬀare
och att ljudteknikerna får allt svårare att hävda sin
plats, och därmed också svårare att få med sig bra ljud
hem.
Varför är ljudet så lågt prioriterat på inspelningarna,
stick i stäv mot att ljudet i biograferna blir allt
bättre. Är det så här? I så fall varför? Finns det några
återkommande orsaker? Beror det på för högt tempo?
Okunskap
hos
resten av teamet?
Bristande respekt

kan räkna med stöd från Film i Väst när man anställer
personer, skrivna i regionen. Men det här är nog inte ett
bekymmer bara i Trollhättan. Motsvarande situation
kommer, eller ﬁnns kanske redan(?) i Luleå och i Ystad
och i andra regionala ﬁlmpooler. Men problemen med
att vår status sjunker på inspelningsplats verkar ﬁnnas
överallt, och det måste föreningen ta itu med. En av
anledningarna att FSFL en gång startades var just för
att höja vår status.
Hur ska man komma tillrätta med det här då? Ja,
först och främst måste vi visa att alla som jobbar med
ﬁlmljud, ny eller gammal, har allas vårt stöd. Ett dåligt
ljud på biograferna
slår bara tillbaka mot
oss allihop.

Haveri på inspelningsplatsen?
för ljudteknikerna?
En
övertro
på
myggmickarna hos
regi/foto?
Orsakerna kan vara
många men oftast
är det ju så att alla
utom ljudteknikerna
på en inspelning
fokuserar helt på
att få en så bra bild
som möjligt, men vi
måste hitta vägar att
få stöd från regi, foto,
kostym, scenograﬁ
m.m. Att spara in
på, stressa på eller
ignorera ljudet under
inspelningen får ju
både
ekonomiska
och framför allt
berättarmässiga
konsekvenser
för
den färdiga ﬁlmen.
De här frågorna och funderingarna ledde fram till
en välbesökt träﬀ i slutet av oktober, då ett tjugotal
ljudtekniker samlades på CinePost Studios för att
diskutera de här frågorna. Många av deltagarna var
överens om att respekten för ljudteknikerna verkligen
har sjunkit på senare tid. Många problem har också
sina rötter i att outbildad personal i ett antal fall har
jobbat som ljudtekniker, framför allt i Trollhättan.
Här ﬁnns exempel på folk som ena inspelningen är
chauﬀörer, nästa är C-fotografer för att gången därpå
jobba som ljudtekniker. Ingen skugga ska falla över de
här personerna, dom gör nog så gott dom kan, men
det är klart att det kan vara svårt att orka eller våga
hävda sin plats gentemot fullblodsproﬀsfotografer
från Stockholm.
Anledningen till att de här killarna och tjejerna får jobben
är naturligtvis rent ekonomiska. Produktionsbolagen
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Alla var också överens
om att ﬁlmskolorna
måste utbilda alla
yrkeskategorier
i ﬁlmljud, alltså
även
producenter,
regissörer
och
fotografer för att
öka förståelsen för
vår arbetssituation.
Dessutom
måste
vi själva ta ansvar
för nyrekryteringen
såtillvida
att
vi
kanske ska försöka
kräva ett C-ljud
under inspelningen.
En bom till istället
för
sändarmickar?
Tja, varför inte! Vi
skulle gott kunna
använda
oss
av
exempelvis DI-elever
som
praktikanter
under en ﬁlm, men
då måste det ju också vara förankrat i DI’s kursplan.
Så ﬁck vi också höra några goda praktiska råd från
erfarna ljudtekniker. Att till exempel alltid vara på
plats under alla repetitioner, att kunna sitt manus, att
banda repen och att inspelningsteknikerna då och då
gör ett efterarbete låter som självklarheter för många
men är det nog inte för alla. En viss självransakan är
nog på sin plats, men vi måste också hitta på något
annat för att få den respekt vi ska ha.
Den här sortens bekymmer ﬁnns i många länder. I
USA har ljudfolket satt ihop en skrivelse med olika
formuleringar i form av goda råd till producenter,
fotografer, scenografer, kostym osv. På vårt möte
bestämdes att vi skulle göra något liknande. Det faller
nu på föreningens ansvar att utarbeta ett sådant brev.
Kanske är det ett första steg på vägen?
11.

Vårt väl och ve i ﬁlmbranschen styrs till stor
del av det avtal mellan staten och ﬁlmbranschen som kallas Filmavtalet. I detta avtal
regleras hur mycket pengar staten och övriga
avtalsparter ska bidra med, och hur dessa
ska fördelas av Filminstitutet.

Med denna utgångspunkt har parterna träffat en överenskommelse med följande innehåll.

1 § Parterna förbinder sig att fortsätta det påbörjade
arbetet i en särskild arbetsgrupp med syfte att träffa
ett nytt ﬁlmavtal för tiden den 1 januari 2006 – 31
december 2010. Parterna åtar sig därvid att på ett
konstruktivt sätt lösa ut sådana frågor där inbördes
motstående intressen kan ﬁnnas. Arbetsgruppen skall
Pengarna går inte bara till de ﬁlmstöd som konsulen- också behandla andra för branschen viktiga frågor
terna delar ut, och som vi är beroende av, utan också med förtur och målsättningen att de skall vara uttill alla andra verksamhetsgrenar som sorterar under klarade före avtalsperiodens början, t.ex. vad gäller
Filminstitutet. Där ﬁnns bibliotek, ﬁlmrestaurering, upphovsrättsliga frågor som arbetet mot piratkopiering, användning av s.k. piratkort, liksom frågor om
stipendieverksamhet och mycket annat.
teknikutveckling samt utvecklingen och den ökade
Vårt gällande avtal har egentligen gått ut, men har bli- användningen av nya visningsfönster för ﬁlm. Arbetet
vit förlängt till nyår 2005/2006, efter ett stort vakum skall fortsätta även under kommande avtalsperiod.
på senvintern i år. Nya förhandlingar är nu igång och
avtalet ska skrivas om för att förhoppningsvis alltså 2 § Parterna är överens om att ett nytt ﬁlmavtal skall
begränsas till produktionsstöd till svensk ﬁlm och
träda i kraft om drygt ett år.
vissa stöd till distribution och visning av ﬁlm i hela
SFI berättar i ett pressmeddelande om att en bred landet. Ansvaret för andra ﬁlmpolitiska stöd övertas
uppgörelse är på gång, och dessutom med nya aktö- då helt av staten och regleras utanför avtalets ram.
rer i form av MTG, Canal+ och Kanal 5. Detta är goda
nyheter, det borde rimligtvis innebära mer pengar till 3 § Inom ramen för ﬁlmavtalets produktionsstöd är
oss. Och mer pengar betyder ﬂer ﬁlmer, eller kanske parterna överens om att prioritera förhandsstöd till
långﬁlm (inkl. ungdomsﬁlm), barnﬁlm, kort- och dobättre budgeterade ﬁlmer?
kumentärﬁlm, utvecklingsstöd med inriktning på maOrdet avsiktsförklaring som nämns i texten nedan, nusutveckling och unga ﬁlmskapare, publikrelaterat
innebär i klartext att en uppgörelse i tid är trolig. Ett efterhandsstöd och stöd till regionala produktionslitet frågetecken kan dock vara det faktum att vi nu centrum. Stöd till kort- och dokumentärﬁlm skall
fått en ny kulturminister. Hur han kommer att ställa kunna lämnas oavsett om ﬁlmen är avsedd för visning
sig till ﬁlmbranschen får framtiden utvisa. Så här skri- på biograf eller i TV.
ver man i alla fall från de inblandade parterna:
4 § Inom ramen för stöd till distribution och visning
av ﬁlm i hela landet är parterna överens om att i förAvsiktsförklaring om ett nytt
hållande till 2000 års ﬁlmavtal prioritera stöd till paﬁlmavtal 2006
rallelldistribution samt stöd till publikarbete och uppNedan angivna parter har i dag enats om följande ge- rustning av biografer. Stöd skall också lämnas i form av
mensamma mål med ett nytt ﬁlmavtal. Målet med ett bl.a. lanseringsstöd, biljettstöd, momskompensation
för ideella föreningar, samt stöd till internationell lannytt ﬁlmavtal skall vara
• att stödja och stimulera förnyelse och utveckling av sering och internationella avgifter. Lanseringsstödet
svensk ﬁlmproduktion, distribution och visning av ﬁlm skall i särskild ordning analyseras och utvärderas. Stö-

Nytt Filmavtal

i hela landet,
• att verka för att svensk ﬁlmproduktion skall utgöra
en dynamisk tillväxtbransch,
• att förbättra kvinnliga ﬁlmskapares villkor,
• att svensk ﬁlm skall spegla hela landet,
• att svensk ﬁlm skall nå en större publik i alla visningsformer/fönster, både i Sverige och internationellt,
• att antalet biobesök i Sverige skall öka.
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den skall i tillämpliga fall vara teknikneutrala.
5 § Kostnader för administrationen av ﬁlmavtalets
stöd skall rymmas inom ﬁlmavtalet.
6 § Parterna är överens om att ett nytt ﬁlmavtal skall
genomsyras av ett tydligt genusperspektiv, som kommer till uttryck både i riktlinjerna för fördelningen av
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de olika stöden och i övergripande målformuleringar.
7 § Staten avser att tillföra den samlade
ﬁlmpolitiken – 2006 års ﬁlmavtal och andra ﬁlmpolitiska åtgärder – minst samma
ekonomiska bidrag som enligt 2000 års
ﬁlmavtal med tilläggsavtal. Den socialdemokratiska regeringen,Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om att satsa på svensk
ﬁlm. Övriga parter i 2000 års ﬁlmavtal avser
att tillföra 2006 års ﬁlmavtal ekonomiska
bidrag och avgifter på minst samma nivåer
som enligt 2000 års ﬁlmavtal. TV 4 AB avser
därvid att öka sitt bidrag.
8 § Tillkommande TV-företag avser att årligen bidra med insatser som står i relation
till respektive parts omsättning i Sverige.
Bidragen skall den 1 juli varje år räknas upp
på samma sätt som gäller för bidragen från
TV-företagen i 2000 års ﬁlmavtal.
9 § Ett beredningsunderlag baserat på arbetsgruppens överenskommelser och andra konsultationer kommer att tas fram av
Kulturdepartementet i samarbete med Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Underlaget
kommer att remissbehandlas och ligga till
grund för ett slutgiltigt ställningstagande av
parterna om ett nytt ﬁlmavtal under våren
2005. Frågan om att dela upp de ﬁlmpolitiska stöden dels i ett ﬁlmavtal, dels i andra
ﬁlmpolitiska stöd skall därefter underställas riksdagens godkännande. Det framtida
statliga bidraget till ﬁlmpolitiken förutsätter
att riksdagen fattar erforderliga beslut. Parterna är också medvetna om att en förutsättning för avtalets giltighet är att Europeiska gemenskapens kommission godkänner
stödformerna.

på väg!

10 § Parterna är eniga om att fortsätta arbetet med att pröva möjligheterna till utökad ﬁnansiering genom ytterligare tillkommande parter, bl.a. har Sveriges Videodistributörers Förening i en särskild avsiktsförklaring ställt sig positiva till att under vissa
förutsättningar delta i förhandlingarna om
ett nytt ﬁlmavtal fr.o.m. 2006.
Avtalspartnerna är i kommande avtal: Staten,
Sveriges Biografägareförbund, Sveriges Television AB, TV 4 AB, Riksföreningen Våra Gårdar,
Folkets Hus och Parker, Föreningen Sveriges
Filmproducenter, Sveriges Filmuthyrareförening
u.p.a, Svenska Filmdistributörers Förening u.p.a,
Modern Times Group MTG AB, C More Entertainment AB/Canal+, Kanal 5 AB.
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tips & tricks
Pro Tools och å, ä, ö.
ProTools och svenska tecken är ingen bra kombination. Här får du reda på hur man kommer runt detta
problem.
Man gör en “Save session copy in” i PT 5, väljer WAV
och kryssar för rutan “Enforce PC/Mac” då ersätts
alla otillåtna tecken i kopian med understreck _ . I
sessionen behålls däremot de förbjudna tecknen, t ex
åäö. Allt brukar då vara frid och fröjd om inget namn
i listan innehåller ﬂer än två förbjudna tecken. Om
något namn har tre eller ﬂera förbjudna tecken öppnas sessionen men går inte att spela. De förbjudna
namnen måste då sökas upp manuellt och ersättas.
Man kan underlätta letandet genom att sålla namnen
via Find i listan. Det går heller inte att tillföra förbjudna tecken i den nya sessionen.
Välj inte “Copy Root Plug-In Settings Folder” eftersom den kan innehålla otillåtna tecken och snöpligt
avbryter kopieringen när den nästan är färdig.
Det får heller inte ﬁnnas otillåtna tecken någonstans
i sökvägen från ProToolsikonen via alla undermappar
ända ut till hårddiskens namn. D v s hårddisken får
inte heta t ex “FSFL 3/2004” eftersom snedstreck / är
ett otillåtet tecken.
Man kan också öppna en ny tom PT 6 session och
importera PT 5-sessionen, välja “Enforce PC/Mac”
och “Copy ﬁles”. Då gör den nya ﬁler med understreck.
För att minimera problemen, välj alltid WAV och
Enforce PC/Mac redan när du skapar nya PT 5 eller
PT 6 sessioner. Det jobbiga är att det inte går att använda otillåtna tecken på någonting, ljud, ﬁler, presets
etc. Det känns som en återgång till stenåldern.
En annan lurig sak är att inget i sökvägen från PTsessionen via alla undermappar till hårddiskens namn
får innehålla förbjudna tecken.
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Detta brukar ProTools varna för när man gör Save
Session Copy In.
Om man däremot kopierar den färdiga sessionen till
en annan hårddisk (i mixern t ex) kan man lätt missa
att inte heller den får heta något med de förhatliga
tecknen. Då kan det bli så att sessionen öppnar men
inte går att spela.
En annan sak som verkar skapa problem vid Save
Session Copy In, är om man kopierar Settings i Plug
Ins och har egna settings som man namngett med
förbjudna tecken. Då kan hela den långa kopieringen/konverteringesprocessen komma precis innan slutet och plötsligt lägga av. Filerna ﬁnns där men ingen
session har skapats. Ytterst irriterande.
Det verkar också vara klokt att inte kopiera fades
utan istället låta den nya sessionen göra sina egna.
Janne Alvemark

Aktuella versionsnummer:
(ändras ju snabbt, men ändå ...)

Avid MC Adrenaline - 1.5
Avid Xpress Pro DV - 4.5
Cubase VST PC/Mac - 5.1
Final Cut Pro HD - 4.5
Logic - 7.0
Mac OS - 10.3.6
Nuendo PC/Mac - 3.0
ProTools TDM - 6.7
ProTools LE - 6.7
SAWStudio - 3.9
Soundscape - 4.1
Wavelab - 5.0.1a
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Ljudoptimera Windows.
Jobbar du med PC som plattform? Då kan du optimera din dator för ljudbruk. Du kommer att få bättre
prestanda och ett stabilare operativsytem med dessa
åtgärder:
1. Processor scheduling should be set to background services and not Programs.
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced
> Performance Settings > Advanced Tab > Background
Services
2.Visual effects should be set to a minimum.
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced
> Performance Settings > Visual Effects Tab > Adjust
for best performance
3. Switch Off Desktop Background Image
Right Click Desktop > Properties > Desktop Tab >
Background None
4. Disable Screen Saver
Right Click Desktop > Properties > Screen Saver >
None

12. Disable Ofﬂine Files
Start > Settings > Control Panel > Folder Options >
Ofﬂine Files Untick “Enable Ofﬂine File
13. Disable Hide Inactive Icons
Start > Settings > Taskbar and Start Menu > Taskbar
TAB > Uncheck “Hide Inactive Icons”
14. Disable Automatic Desktop Cleanup Wizard
Start > Settings > Control Panel > Display > Desktop
> Customise Desktop > Untick “Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days”
15. Disable NTFS Last Access Time Logging
Start > Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE
> System > CurrentControlSet > Control > Filesystem. Add a new DWORD value - “NtfsDisableLastAccessUpdate” and set value to 1.
16. Disable Disc Indexing Service
Right Click Start > Explorer > Right Click Each Disc >
Properties > Untick “Allow Indexing Service to index
this disc for fast ﬁle searching”

5. Activate DMA on Hard Discs/CD ROMS
Start > Settings > Control Panel > System > Hardware > Device Manager > IDE ATA/ATAPI Controllers
> Right Click Primary IDE channel and Secondary IDE
channel > Properties > Advanced Settings Tab > Tra
6. Disable System Sounds
Start > Settings > Control Panel > Sounds and Audio
Devices > Sounds Tab > Sound Scheme to None.
7. Do Not Map Through Soundcard
Start > Settings > Control Panel > Sounds and Audio
Devices > Hardware Tab > (highlight your soundcard
from the list) > Properties > Audio Devices > (highlight your soundcard from the list) > Properti
8. Disable System Restore
Start > Settings > Control Panel> System > System
Restore Tab. Tick the “Turn off System Restore on all
Drives”
9. Startup and Recovery Options
Start > Settings > Control Panel> System > Advanced
> Startup and Recovery Settings > Untick Automatically Restart
10. Fix Swap File (Virtual Memory)
Start > Settings > Control Panel > System > Advanced
> Performance Settings > Advanced > Virtual Memory
Change > Custom Size. Set initial and maximum size
to the same value
11. Speed Up Menus
Start > Run > Regedit > HKEY_CURRENT_USER >
Control Panel > Desktop Folder. Set MenuShowDelay
to 1
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Kraschar din Mac
med Sound Ideas?
Följande varning har kommit från Sound Ideas. Tack
till Tomas Krantz för det uppmärksamma tipset!
We have been hearing from a number of you that 3
of our older Sound Ideas CDs will crash your new
OS 10 systems.
That sent us straight to a review of all of our CDs,
to make sure that these were the only 3... and they
were. Then, we went straight to APPLE to ﬁnd out
what was going on. The ﬁrst clue was that the crash
only happened if the MAC was hooked up to the Internet - and that led to investigating the CDDB lookup feature. It appears that the long ﬁlenames that
we give to some of our sound effects proved to be
too much to handle.
However, THERE IS GOOD NEWS. Apple was aware of the problem and the issue was ﬁxed with the
OS 10.3 upgrade. You can also solve the problem by
turning off the CDDB hookup.
Spread the word!
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