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Let’s Gooooogle!

Blueray er formatverdens nye hotshot, etter å
ha danket ut Toshibas HD–DVD. Disse er også
avdanket:

Stereo: 191 000 000 Surround: 73 700 000

Vinner: Stereo

Nettet lærte oss at: «One of the first documented
uses of surround sound was implemented in 1940
for Disney’s classic animation, Fantasia. Dubbed
’Fantasound’ it consisted of three audio channels
which were diffused (panned – initially live by an engineer) around the cinema over up to 54 speakers,
which was achieved through the use of the sum and
the difference of the phase of sound.» (http://en.wikipedia.org/wiki/Surround_sound)

Lynsudoku

Komponist og
pianist
Wolfgang
Plagge til
magasinet Dvd
& Hjemmekino

Lett/middels sudoku

Han har akkurat rukket å
produsere og lansere
verdens første surround
lyd-cd i blueray-format i
prestisjefylt og knallhard
konkurranse med internasjonale bransjegiganter.
Trondheimsolistenes
«Divertimenti» er følgelig
nærmest dømt til å bli
referanseplate rundt om i
verdens lydstudioer og hos
utstyrsprodusenter.
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Vanskelig sudoku

Stereokiller

Fyll ut de tomme feltene slik at både de
loddrette og vannrette radene, samt
hver av boksene med 3x3-felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsningene
finner du nederst på tv-siden.

Hva føler du nå,
Morten Lindberg?

– Det føles litt rart. Jeg er i utgangspunktet en melankoliker; jobben er det
som holder meg unna elendigheten og
mismotet. I forhold til det er et plateprosjekt som dette et fantastisk kick. Jeg har
jobbet intenst med «Divertimenti» i ni
måneder; det nærmeste jeg kommer å
føde et barn. Samtidig går barnet rett i
puberteten – vi har sluppet produktet og
sendt det ut i verden. Det gir også en
slags tomhetsfølelse. Men jeg er jo ganske trygg på at det går barnet vel. Ikke
minst fordi Trondheimsolistene er et
vanvittig musikkensemble.
Hvordan har de første reaksjonene
vært?

– Ikke mange har rukket å få eller
høre plata ennå, men forhåndsinteressen har vært enorm. Og nå koker det.
Fullt trøkk, ikke minst fra utlandet. Vi
fikk plata fra «trykkeriet» tirsdag denne
uka og i løpet av onsdag sendte vi over
500 promoeksemplarer ut av landet. Et
nytt fenomen har vi allerede oppdaget;
pågangen er stor fra nettbutikker som
ellers mest selger film og spill. Det er
nærmest en ny distribusjonskanal som
åpner seg.
Men ennå er det ikke mange som har, eller selger, blueray-cd-spillere som sikrer
maks utbytte av plata?

– Ta en tur på gutterommet! Playstation3 er en fullverdig blueray-spiller så
god som noen. Jeg bruker den selv
hjemme. Husk også at formatkrigen
først ble avgjort i februar i år. Utstyrsprodusentene jobber nå på høygir. Over
sommerferien kommer et ras av nye,
andregenerasjons blueray-spillere. Prisene vil gå ned, og jeg er sikker på at det
ikke går lenge før blueray er enerådende

Fyll ut de tomme
feltene slik at
både de
loddrette og
vannrette
radene, samt
hver av boksene
med 2x3-felter,
inneholder
alle tallene
fra 1 til 6.
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1. Betamax – Kvalitet
måtte gi tapt for VHS i
denne legendariske 80tallsduellen mellom Sony
og JVC
2. Video2000 – Phillips
klarte heller ikke å senke
VHS, tross tosidig kassett
3. MiniDisc – Et nytt feilskjær av Sony
4. LaserDisc – De var jaggu svære! Slo an i Japan
5. Disketten – Jobben er gjort, nå kan de hvile

«Surround-teknologien gjør det mulig
å jobbe med rommet,
slik musikere og
komponister gjorde
før Edison kom og
ødela hele greia!»
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Surround har så langt i all hovedsak vært et lydprodukt for film, hjemmekino og avanserte video/
dataspill. Men nå tyder mye på at surround/multikanal lyd også vil detronisere den gamle, hederskronede stereo’en som formidler av musikkopplevelser i
de tusen hjem. Hvordan er styrkeforholdet på nettet?

Sudoku

Sitatet
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Topp 5

Googleduellen

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

Bakpå

Lørdag 31. mai 2008

Utbrudd

Spørsmål
Det er ingen vei tilbake til stereo for lydprodusenten
Morten Lindberg. Han får kick av levende lyd, og
hans kall i livet er å fange og gjengi mest mulig naturlige lydbilder ved hjelp av
transparent og høyoppløselig teknikk. Foto: OLE-EINAR ANDERSEN

Hodet fullt av lyd

også for musikk. Færre fjernkontroller blir det også, når folk
kan bruke samme spiller til både å se film og høre musikk.

Er det umulig å få en skikkelig musikkopplevelse med tradisjonelt, tokanals stereoanlegg?

– Straks du har hørt hva seks kanals surround gjør for musikkopplevelsen, er det umulig å gå tilbake til stereo. Stereo i
forhold til surround er som å bevege seg fra foto til skulptur.
Der mono var sorthvitt og stereo et polaroidfoto, er surround
en tredimensjonal, fargesprakende opplevelse. Det er snakk
om en detaljrikdom, et perspektiv og en romfølelse i musikken som du ikke er i nærheten av å se i stereo i det hele tatt. Et
paradigmeskifte i lyd. Intet mindre.

Plateselskapet ditt, 2L, ble Grammy-nominert for beste lyd
med «Immortal Nystedt» i 2006. Tør du drømme om en ny
nominasjon for «Divertimenti»?

– Jeg har ikke akkurat bestilt billett til Los Angeles ennå,
men kan trygt si at plata med Trondheimsolistene er det beste produktet vi noensinne har laget, både lydmessig og musikalsk. Jeg er selvfølgelig dundrende inhabil, men om en
plate fortjener både nominasjon og pris, så er det denne!

Og ellers?

– Etter så hektiske tider som dem vi nå er inne i, er det alltid
behov for å rydde litt i grøftekantene. Jeg håper allikevel på
en bra sommerferie, men gleder meg også til å starte redigeringen av Marianne Thorsens innspilling av Ståle Kleibergs
fiolinkonsert med Trondheim Symfoniorkester.
OLE-EINAR ANDERSEN 72 50 16 90
ole-einar.andersen@adresseavisen.no

Til esPEN og alle andre menn som «sikler» etter oss damer i sommerkjoler i finværet:
Hvorfor unner dere ikke oss et eneste blikk i
vintersesongen?
sommerOGvinterIda

Plantesalget
på Skatval
Velkommen til vårt store veksthus
hvor du vil ﬁnne 10-tusenvis
av egenproduserte planter,
bl.a. store ampelplanter fra kr 69,-

Våre superpriser:

Stemor mange farger

10 stk. ......................................... kun kr

Stemor mange farger

29,5,9,-

i 8 cm potte ............................ kun kr

Petunia mange farger

i 8 cm potte ............................ kun kr

Georginer

kraftige planter ................... kun kr

Sypress

ca. 1 m, god til potter

...

kun kr

........................

kun kr

Alperips

hekkpl., 5 stk.

15,49,89,-
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