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Forventningerne for NAB 2014 var store og vi ankom derfor tidligt til de store haller der 
er rammen for denne branchemesse, hvor alle verdens producenter fremviser deres 
nyeste teknik for især TV-folket.  
Der deltog i år 98.015 mennesker fra 160 lande, hvilket vidner om at dette er verdens 
største messe af sin slags! 
Efter at ha fået vores badges, som i øvrigt primært blev brugt til scanning på de forskellige 
stande for efterfølgende at kunne sende produktmails, gik vi i gang med at suge til os. 
 
NAB showet består af 3 store haller og en udendørs del med OB vogne, SNG vogne 
 

              
 
og biler med påmonterede kraner fra Filmotechnic.. 
 
 

            
 
 
 



 
 
 
Vi gik i gang med systematisk at finde de stande der var interessante for os. 
Alle kendte kamera, stativ, lys og Stedycam producenter var selvfølgelig repræsenteret og 
var vores primære fokus. 
 
Glidecam har lavet en prisstærk (ca. 100.000.-) udgave af en professionel steady rig og 
vest, til prisen absolut udmærket. Vesten har afgørende mangler i forhold til f.eks PRO’s 
vest hvor man har mulighed for at stramme den på kryds. Alle dele på Glidecams steadi 
bærer præg af at være i den billigere ende, men man får hvad man betaler for.. Her er den 
monteret med RED. 
 
 

        
 
 
Der var mange forskellige rigs af mere eller mindre anvendelige slags og lange køer 
for at komme til at prøve – desværre. 
 
 

                  
 



 
 
 
Det er svært ikke at være subjektiv når der tales om NAB, man bliver simpelthen 
nødt til at specifikt gå efter de produkter som har personlig interesse og derfor kan 
den individuelle oplevelse meget vel være helt anderledes end den vi havde.  
Vi fik rigtig meget ud af at have ’hands-on’ og NAB var direkte årsag til at vi 
erhvervede os et Canon C100 og en Alphatron søger fra TVlogic kort efter vi kom 
tilbage til Danmark. 
 
En kort sammenslutning af hvilke nyheder, der var dominerende på årets messe set 
med en fotografs øjne var diverse tilbehør til specielt 5D og C100, 300 & 500 især 
med fokus på alle mulige former for gyro ophæng og shouldermounts – her SHAPE: 
 
 

                   
 
 
4K var selvfølgelig stærk repræsenteret, både kameraer og fuldt workflow 
(Blackmagicdesign), 6K og et enkelt sted også 8K…. IP ver stort set implementeret i 
alle nye EFP og studiekameraer og er helt sikkert en del af fremtiden. 
Droner til alt fra GoPro til C300 fyldte også en del på årets messe og det kan man jo 
mene om hvad man vil. I forhold til det danske marked er der stadig en del 
gråzoner om hvor de må anvendes og man kan også diskutere især de små og deres 
kvalitet. 
 
At deltage på NAB er en unik måde at have fingeren på pulsen, med hensyn til hvad 
der rør sig indenfor udvikling af teknologi i TV branchen. Det at alle producenter er 
samlet på et sted og hele verden tager dertil for at se hvilken retning udviklingen 
tager, gør også at alle yder deres bedste og er super informative. 
På den baggrund vil vi anbefale alle faggrupper såfremt de er teknik interesserede, 
at tage til Las Vegas og deltage på NAB. 
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