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Sølvberget medieproduksjon
• 18 måneder: Januar 2020-juni 

2021.
• Finansiert av 

Nasjonalbiblioteket.
• Ca. 400 film- og 

lydproduksjoner.
• Prosjektleder + store deler av 

Sølvbergets stab involvert.
• Har krevd bred kompetanse.



Strømming er lett og vanskelig

• «Plug and play» finnes ikke. (Hvis du ikke bruker mobilen, da.)



Korona: Strømmebonanza!



Lyd og film er virkemidler, 
ikke vidundermidler
• «Når det eneste verktøyet du 

har er en hammer, vil ethvert 
problem etter hvert se ut 
som en spiker.»
(Knut Nærum)



«Kommer dere til å sende dette direkte?»

• Folk ser mindre enn de tror. 


• Kapittel-festivalen i fjor: 28 
sekunder sett i snitt på 
Facebook-strømmingen vår.

• Publikum blir sittende i 
salen under et middelmådig 
arrangement. Online er 
fristelsene uendelige og 
lojaliteten lik null.



Før du bestemmer deg for å sende 
direkte:
• Kan det like gjerne tas opp som 

podcast? Det er atskillig enklere enn å 
filme eller sende live. (Podcast krever 
bare god lyd. Film krever lys, lyd, bilde, 
scenografi osv.)

• Kan det like gjerne filmes, men 
redigeres og sendes senere? Da kan 
dere kutte vekk alt det unødvendige.



Hva egner seg for strømming?
• Alt som har påmelding (konferanser, allsang for eldresenter).
• Debatter. Jo mer engasjerende, desto bedre. Nyhetssendinger.
• Faste sendinger. "Per og Pål diskuterer bøker hver mandag"



• Noe som skal strømmes (innhold).
• Lys.
• Kabler.
• Miksepult.
• Mikrofoner.
• Kamera(er).
• Kamerastativ(er).
• Mac/monitor.
• Publiseringsløsning (YouTube, Facebook).
• Kablet internett. (Ikke bruk trådløst, samme hva reklamen sier, speedtest.net)
• God dialog med dem som strømmes om rettigheter og honorar.

Dette trenger dere for å strømme



Eie eller leie?
• Eie: Hvis dere har planer 

om å lage mye digitalt 
innhold av denne typen.

• Leie: Til større 
arrangementer og/eller 
hvis dere bare skal 
strømme en sjelden 
gang, få noen til å gjøre 
det for dere.





Atem mini videomikser
• 4 HDMI-kilder inn, 1 HDMI 

ut til monitor/skjerm.
• USB-C for å koble til 

datamaskin/stream.
• Ethernet-port (kablet nett).
• 2 mikrofoninnganger.
• Skift mellom kanalene med 

ett trykk.
• Overganger og bilde i bilde-

funksjoner.
• Atem Software Control gir 

flere muligheter.





Atem mini: Flere varianter
• Atem Mini: Strømming. 

3600 kroner.
• Atem Mini Pro: Opptak er 

mulig. 6200 kroner.
• Atem Mini Pro Iso: Kan ta 

opp hver kanal for seg –
smart mtp. redigering i 
etterkant. 9300 kroner.



Alternativ løsning: Kamera i taket
• AXIS webkamera. Fastmontert i taket 

i to av våre lokaler.
• Betjenes online, trenger ikke 

mikserigg, henter lyd fra anlegget.
• Kan strømme til enten Facebook eller 

YouTube.
• Fordeler: Diskret og solid. Trenger 

ikke å rigges opp og ned for hver 
gang.

• Pris ca. 40 000 inkl. lisens.





Viktige spørsmål å stille seg
• Hvorfor ønsker dere å strømme?
• Er ønsket forankret hos ledelsen og staben? Er folk gira på 

dette?
• Hvilke lokaler skal dere strømme fra?
• Har dere allerede lydanlegg som kan kobles til?
• Hvem har det redaksjonelle og praktiske ansvaret?
• Hva er ambisjonsnivået?



Oppsummering
• Klargjør interne mål og intern kapasitet.
• Begynn i det små. Lag overkommelige planer.
• Involvér de ansatte. Folk er viktigere enn utstyr!
• Det er lettere å strømme uten publikum i salen.
• Seerne er mest opptatt av det som skjer foran kamera, ikke bak.

• Mer info:
https://youtu.be/fqByzowFrQE
https://youtu.be/0-DC7hikHo4
https://www.pictureline.com/blogs/products/atem-switchers-which-
one-do-you-need

https://youtu.be/fqByzowFrQE
https://youtu.be/0-DC7hikHo4
https://www.pictureline.com/blogs/products/atem-switchers-which-one-do-you-need
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