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ICB er jo den største messe for TV i Europa og jeg ville primært derned for at se 
det nyeste udstyr fra alverdens udbydere. 
 
Der var 11 haller plus div. stande udenfor, altså utrolig meget at se på og der er alt 
fra satellit-systemer til et eller anden plug-in i Avid eller Final Cut Pro. Man finder 
meget hurtigt ud af, at man må sætte sig et mål for, hvad man vil se, ellers går 
man bare rundt fra hal til hal uden rigtig at se noget.  
 
Jeg valgte Hal 11, som indeholder stort set alt indenfor kamera og tilbehør. For lige 
at nævne nogle få: Arri, Fuji, Technocarne, J.L. Fisher, Cooke, Sachtler, Tiffen, Ca-
non, Kino Flo, Mark Roberts motion control osv. 
 
Derudover var jeg meget i hal 7 som har navne som Appel, da Vinci, Autodesk, 
Red, Kodak osv. 
 
Grunden til dette var nok mest RED.  
Red er et nyt kamerasystem under udvikling (www.red.com) som har en 12Mpixel 
sensor på størrelse med super35 (24,4mm x 13,7) og som kan optage i 4k med 
variabel frame rate 1-60. Men det smarte er at det også kan optage i 2k, 1080P, 
1080i, 720p og så lige også DV????? 
 
Men det er altså ikke færdigt endnu og de kunne ikke vise andet end en kulfiber 
skal og en masse billeder . Meget sejt at se hvordan fremtiden bliver indenfor det 
digitale. 
 
Jeg var også lige et smut inde i Autodesk standen og så en præsentation at Smoke 
og Flame. Det er jo helt vildt hvad de programmer kan indenfor post produktion, 
det fatter man jo slet ikke. Det mest imponerede er næsten at ham der præsente-
rer programmet rent faktisk er ham som har arbejdet på det der bliver vist. Vi så et 
eksempel fra The Da Vinci Code og så er det altså fedt at manden der har lavet det, 
sidder og fortæller hvordan han gjorde. Rigtig fedt. 
 
Tilbage til Hal 11. 
Det jeg blev mest imponeret over var et system fra Cmotion, som er et trådløst fo-
cus-, zoom-, iris- system. Jeg fik en lille snak med Christian Tschida som har været 
med til at udvikle systemet og som er Managing Director.  
 
De har lavet et lille display til systemet hvor man kan se ”dept of field”, så når man 
flytter focus, zoom eller iris, kan man se hvilke forskel det gør på dybdeskarphe-
den, super fedt. Desuden havde de lavet et auto focus-system, som kunne bruges 
til reference som målte 10 gange i sekundet. Displayet var med touch screen og 
kunne sættes op på flere forskellige måder, så man fik det view man helst ville.  
 
Jeg har altid gerne ville arbejde med en motion control rig, men chancen har endnu 
ikke budt sig (kommer nok en dag) men hvor er det så fedt at se en Milo fra Mark 
Roberts. Jeg kender deres rigs fra deres hjemmeside, men har altså aldrig set en i 
”aktion”. Fedt. Men så har Technocarne da lige udviklet en technodolly som også 
lige skal nævnes. Her har vi en technokran på en dolly som alt sammen bliver sty-
ret af en computer, og kan så lave den eksakte samme tur igen og igen.  
 
Alt i alt var det rigtig fedt at være i Amsterdam, hvis der skulle være noget nega-
tivt, og man kan næsten ikke kalde det negativt, er det, at der er alt for meget at 



se på. Man kan næsten ikke overskue det hele og bliver derfor desværre nødt til at 
vælge noget fra.  
Jeg kan kun anbefale at tage derned til næste år (7.-11. september), det er rigtig 
god mulighed for at få svar på de mange spørgsmål, man nu måtte have og mulig-
hed for at stille spørgsmål til dem, som laver produkterne. 
 
Så tusind tak for støtten, det er absolut ikke sidste gang jeg tager derned. 
 
Med venlig hilsen og tusind tak 
Thomas Bek-Thomsen 


