Fall for film- og
kinobransjen

I 2010 så vi film her i landet for vel tre
milliarder kroner. Det er en nedgang på 10
prosent fra året før. Tallene inkluderer film
på kino, filmsalg og filmleie i butikk og lovlig
nedlastet film. – Tilbakegangen skyldes at vi
ikke hadde de helt store dragerne på kino.
Vi hadde ikke noen «Max Manus» i fjor. Ellers
har det vært et jevnt godt kino- og DVD-år,
sier videorådgiver Erik Zmuda i Film & Kino
til NTB. Kinoene hadde en omsetning på i
overkant av 954 millioner kroner i 2010.
Kinobesøket var på 11 millioner, noe som er
13 prosent lavere enn i 2009. Filmsalget i
butikk utgjorde 1,8 milliarder kroner, mens
utleiebutikkene omsatte for 300 millioner
kroner. I tillegg lastet publikum ned om lag
to millioner filmer fra lovlige kanaler. (NTB)

Meryl som Maggie

Nå er de første bildene av Meryl Streep som
Margaret Thatcher sluppet – og likheten er
forbløffende. Det er litt av et rollebytte for
parhestene Streep og regissør Phyllida Law,
som sist samarbeidet om «Mamma
Mia!»-filmen. «The Iron Lady» er tittelen på
den biografiske filmen om britenes
statsminister i årene 1979 til 1990. Den og
foregår i tida rett før hun gikk til krig mot
Argentina om Falklandsøyene. Filmen skal
ha premiere senere i år. (ANB-NTB)

Fra Skullerud til
I morgen flyr Morten Lindberg igjen til Los Angeles for å
konkurrere om en Grammy-pris. Snart en vanesak, for
hans del. Altfor mange andre har fått et slapt forhold til
god plateproduksjon, mener han.

Internett,
mener Elektronikkbransjen. I fjor ble
det solgt 833.000
radioer her i landet. Bare 81.000 av dem var
digitalradioer, som skal bli den nye
radiostandarden fra 2017. Men stadig flere
kjøper kombinerte radioer som kan brukes
både før og etter at FM-båndet slukkes. Nå
venter bransjen økende salg av slike radioer
på bekostning av rene FM-radioer, som kan
bli stumme om seks år. 
(NT

n Geir Rakvaag
n Arne Ove Bergo (foto)
Amerikanske Grammy Award er verdens
største musikkpris. Med 109 kategorier i
alle sjangrer. 26 millioner mennesker så
TV-showet i fjor, og da snakker vi bare om
direktesendingen i USA. Søndag åpner
Mick Jagger ballet, senere kommer Barbra
Streisand, Eminem, Lady Gaga, Justin
Bieber, Arcade Fire og Muse på scenen. I
dette store spillet er Morten Lindberg og
plateselskapet 2L blitt grossister i Grammynominasjoner. Til sammen i ni kategorier
de siste fem årene.
Det er langt fra studioet på Skullerud
til den røde løperen i LA?

– Vanlige studioproduksjoner foregår
likt over hele verden. I utgangspunktet har
mange større rutine, men de har ikke den
arbeidsroen og konsentrasjonen vi får her.
I Norge har vi et unikt utvalg av kirker som
er fine til å lage gode produksjoner i. Med
Trondheimsolistene dro vi til Selbu, der vi
fikk ro til å gå langt inn i musikken.
I år er Morten Lindberg igjen nominert
for beste surroundlyd, for «In Folk Style»
med Trondheimsolistene. Surroundlyd
kommer fra alle kanter i motsetning til
vanlig stereo. Trondheimsolistene er i
tillegg nominert på egen hånd i klassen for
«Best small ensemble performance». Det
gir vel uttelling på platesalget?
– Vi kan ikke måle dette direkte i

månedene før utdelingen, men den langsiktige effekten er større. Den tar også med seg
nysgjerrighet til andre titler i katalogen,
mener Lindberg.
Dobler salget hvert år
90 prosent av salget til plateselskapet 2L er
utenfor Norge. Mens platebransjen blør, har
2L doblet omsetningen hvert år de siste
årene. Deres produksjoner blir solgt i
kombinasjonspakker med både Blu-ray og
CD. Morten Lindberg forklarer suksessen
med et betalingsvillig publikum. Et stort
publikum som, når de får oppleve det, vet
å sette pris på bedre lydkvalitet. For dem
som er ute etter den perfekte lyden er
digital nedlasting eller strømming foreløpig
ikke gode nok alternativ.
– Jeg synes det er trist at bransjen har
konsentrert seg om å sutre over hvor lite de
får igjen av Spotify. Når de leverer fra seg
shabby produksjoner, kan brukerne fort tro
at dette ikke er så mye å betale for. For oss
som håndverkere, på vegne av fagmiljøet,
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Morten Lindberg og plateselskapet 2L dobler salget fra år
til år. Han tror folk er villige til
å betale godt for god lyd.

Tillitsvalgt Alexis Podgorny.
FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

GRAMMY-PRISEN
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Klart for mekling

Grunnlagt i 1958
Deles ut i Los Angeles søndag.
Flest priser: 31 til dirigenten Georg Solti
Flest priser til kvinnelig artist: 27 til Alison
Krauss
Flest priser til gruppe: 22 til U2
Flest priser på ett år: Michael Jackson og
Santana, åtte i henholdsvis 1984 og 2000.
Flest nominasjoner: 79 til Quincy Jones, vant
27.
Norske mottakere av prisen er Truls Mørk
(2001) og produksjonsteamet Stargate
(2008).
Deles ut i 109 kategorier, som polka, pop,
zydeco og norteño.

Partene i Parkteatret-konflikten
møtes hos kretsmeklingsmannen
21. februar. Blir de ikke enige, kan
det gå mot streik.
n gjermund jappée
De ansatte ved Parkteatret Scene vil inn i
Fagforbundet. Ledelsen mener de bør inn
i Fellesforbundet. Dermed må de to
partene møtes hos kretsmeklingsmannen
for å nå en enighet.
Nå er datoen for møtet satt til 21.
februar. Blir de ikke enige, kan det gå mot
streik, sier kretsmeklingsmann Inger
Tellefsen.
– Det igjen vil jo komme an på hvor
nær partene føler at de kommer hverandre.
Meklingen kan fortsette neste dag eller på
overtid, men det forutsetter i så fall at det
er en felles enighet om at det er grunnlag
for dette, sier hun.
ARBEIDERKLASSENS MANN
Parkteatrets leder Pål Steigan er en sentral
skikkelse på den norske venstresiden. Han
var blant grunnleggerne av AKP (m-l) og
var partileder fra 1975 til 1979, da partiet
gikk over i Rød Valgallianse. Han har også
representert fagforbundet Oslo Jern og
Metall i LO-kongressen.
Det var med det bakteppet at Alexis
Podgorny, som er tillitsvalgt blant de
ansatte ved Parkteatrets scenedrift, 2.
februar gikk ut i Dagsavisen og kalte ledelsens framgangsmåte hårreisende. De
ansatte mener arbeidsoppgavene deres
hører hjemme hos Fagforbundet og at
Steigan bør vite bedre enn å bry seg med
hvor de organiserer seg.

Trondheimsolistene er også med i Grammykonkuransen søndag.

rød løper i L.A.
– Lettere å lage søppel
– Så når det blir sagt at det aldri har vært så
lett å gi ut plater ...
– Så er det blitt mye lettere å lage søppel.
Men nå har vi en generasjon som aldri har
opplevd noe annet enn iTunes. Ikke CD
engang. Kanskje de søker nye idealer som
jeg ikke forstår. Men som håndverkere må
vi vise til verdier som det er verdt å ta vare
på.
Morten Lindberg mener at iTunes, og
snart også streamingtjenestene, har god

nok lyd til å erstatte CD-plata. Da er det større sal, der selve TV-sendingen går av
kanskje like før de selv kutter CD-en fra stabelen i løpet av fire timer.
– Det er et vanvittig show. Et glimt inn
pakkene sine og erstatter den med en
i en eventyrverden. I
nedlastingskode
Norge klager mange
sammen med Blu-rayen?
over at TV 2 legger
«Mens den musi– Ja, jeg tror vi er
kommersielle føringer
kalske kreativiteten på innholdet i Spelleder til sommeren, sier
Lindberg.
mannprisen. Her er det
blomstrer, blir det
Han skal lage ny
virkelig kommersielt.
tekniske overlatt til
plate med TrondheimMen de fleste vinnerne
solistene nå, med den
blir flettet inn i
tilfeldighetene.»
musikken de selv koser
TV-sendingen,
sier
seg mest med. Og da vil
Morten Lindberg.
Morten Lindberg
han gjerne tenke lenger
Som gjerne vil
enn til CD-plata. Helt
hjem igjen til slutt, for å
til mellom 90 og 100 minutter musikk.
nevne et annet viktig element i tilværelsen:
– Uten en aktiv kulturpolitikk hadde vi
Stort show
ikke hatt slike omstendigheter. Vi kan
Grammy-festene er omfattende. Det kjefte på Kulturdepartementet og Kulturbegynner med en mottakelse for de nomi- rådet om det ene og det andre, men vi har
nerte i Beverly Hills lørdag kveld. Søndag i alle fall en kulturpolitikk!
begynner showet i Staples Centre klokka geir.rakvaag@dagsavisen.no
13. Senere på kvelden flyttes det over i en

gjermund.jappee@dagsavisen.no
24

DAGSAVISEN
ONSDAG 2. FEBRUAR 2011

KULTUR

KULTUR

DAGSAVISEN
ONSDAG 2. FEBRUAR 2011

25

KULTUR

er dette utrolig provoserende. De har valgt
å slenge til artistene litt penger og la dem
kjøpe pro-tools (dataprogram for musikkproduksjon, vår anm.) slik at de kan gjøre
produksjonene sine hjemme på kjøkkenet.
Dette er en ekstremt negativ utvikling
kvalitetsmessig. Mens den musikalske
kreativiteten blomstrer, blir det tekniske
overlatt til tilfeldighetene. Det er kanskje
hipt og kult i øyeblikket, men det blir
avskrevet internasjonalt.

VIL SAMLE BRANSJEN
Steigan mener på sin side at Fagforbundet
ikke har noen avtaler som passer for
konsertsteder som Parkteatret og viser til
at både Mono, Blå og Rockefeller er
medlemmer av Fellesforbundet. Slik sett
mener han det er meningsløst å spre bransjen på to områder.
Organiseringstrenden er tydelig i Oslo.
Før jul gikk 48 ansatte ved spillestedene
Rockefeller og John Dee til streik. Fem
dager senere vant de fram med kravet sitt
om tariffavtale. Nylig uttalte leder Tore
Skjelstadaune i Oslo Servitørforening at
han tror organiseringsviljen blant Oslos
konsertsteder nå vil smitte over på resten
av Oslos uteliv, som i mange år har slitt
med at svært få organiserer seg.

Erik Skjoldbjærg.

Fortet åpner igjen

Det nærmer seg avspark for TV3-satsingen
«Fangene på fortet». Denne gangen er det
Jenny Skavlan og Daniel Franck som skal
lose deltakere gjennom mer eller mindre
skremmende utfordringer. Premieren på
nye «Fangene på fortet» er søndag, melder
TV3. Hele 24 norske kjendiser skal få bryne
seg på Fort Boyard, i nærheten av La
Rochelle i Frankrike. Blant deltakerne i
denne sesongen finner vi blant annet
realitydeltakere, sportsutøvere og politikere.
Til sammen er det 24 deltakere, fordelt på
seks forskjellige lag.
(ANB-NTB)

Grytten forlater
Samlaget

Forfatteren Frode Grytten (bildet) forlater
Det Norske Samlaget, forlaget han har vært
knyttet til siden 1990, ifølge Aftenposten.
Det kommer fram i en kommentar av Vidar
Kvalshaug, der det hevdes at det har murret
blant både forfattere og ansatte i Samlaget
siden før jul. Kvalshaug peker på dårlig score
i så vel Forfatterforeningens undersøkelse
om hvor fornøyde norske forfattere er med
forlaget sitt, og i en intern arbeidsmiljøundersøkelse. Kvalshaug stiller i sin
kommentar spørsmål ved hvorvidt Lie har
«godt nok godt nok grep det politiske, en
svært viktig del av toppjobben i Samlaget
og kanskje den farligste å ikke få til».

Ny Varg Veum
i gang

Innspillingen av Varg
Veum-filmen «De døde
har det godt» er godt i
gang, denne gangen
med bergenseren Erik
Richter Strand i registolen, som tidligere har
regissert Veum-filmene
«Tornerose» og «Din til
døden». Som i den kinoaktuelle «Svarte Får»
blir det et gjensyn med Trond Espen Seim
(bildet), Bjørn Floberg og Lene Nystrøm.
Jørgen Langhelle og Eindride Eidsvoll er
noen av de nye ansiktene som dukker opp.
«De døde har det godt» kommer ifølge en
pressemelding på kino januar 2012.
MODE STEINKJER, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no
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Tilbake til
«Insomnia»
Erik Skjoldbjærg henter trekk fra
spillefilmdebuten når han nå skal
fordype seg i Norges oljerikdom.
■ GJERMUND JAPPÉE
Med «Insomnia» vekket Erik Skjoldbjærg
internasjonal oppsikt i 1997. Filmen ble
da også spilt inn på nytt i Hollywood fem
år senere med Al Pacino og Robin
Williams i rollene.
Nå vender Skjoldbjærg på mange
måter tilbake til sin første langfi lm.
«Pioner» fi kk før helgen 12,8 millioner
kroner i produksjonsstøtte av Norsk fi lminstitutt (NFI), og får etter planen kinopremiere neste høst.
– Dette er en konspirasjonsthriller
fortalt fra en nordsjødykkers perspektiv.
Som en psykologisk thriller blir det for
meg den fi lmen jeg har laget som ligger
nærmest «Insomnia» når det kommer til
fortellerform, sier han.
ENDRET MENTALITET
«Pioner» finner sted på begynnelsen av
1980-tallet og tar utgangspunkt i et
forsøksdykk til over 500 meter. Dykket
skal overbevise skeptikerne om at en oljeledning kan legges fra Norskehavet og
inn til kysten. Etter en ulykke blir det
imidlertid mer og mer uklart for
dykkeren hvem som trekker i hvilke
tråder.
– For min egen del er dette en historie
fra tida der jeg begynte å bli voksen.
Starten på 80-tallet var tida der vi begynte
å øyne at Norge kom til å bli et rikt land.
Det endret oss på mange måter. Mentaliteten vår ble annerledes. Vi ville bevise at
vi kunne klare dette på egen hånd, og vi
kvittet oss mer og mer med mindreverdighetskomplekset vårt som nasjon. Det
var mye positivt ved det, men det hadde
også sin pris.
RETT ETTER «NOKAS»
Skjoldbjærg har vært med på å utvikle
«Pioner» de seneste tre årene, samtidig
som han jobbet med en av fjorårets aller
største norske kinosuksesser, «Nokas».
– Jeg er veldig takknemlig for at jeg
nå får en kontinuitet i arbeidet mitt. Det
føles flott å kunne fortsette å jobbe med
fi lm, og ikke måtte ut på flere års ørkenvandring mens jeg venter på å komme i
gang med mitt neste prosjekt. «Pioner»
skiller seg også fra «Nokas» ved at den er
ren diktning, selv om den er basert på
virkelige hendelser.
Ingen skuespillere er foreløpig klare
for fi lmen.
– Men jeg tar mål av meg å bruke
erfarne norske skuespillere.
gjermund.jappee@dagsavisen.no

