
Der MONO var sorthvitt og STEREO er et polaroidfoto, blir SURROUND en tredimensjonal opplevelse
Musikkbransjen er i en brytningstid der CD-formatet, som ble lansert tidlig på 80-tallet, ikke lenger tilfredsstiller lytterens  
forventninger til spektakulære lydopplevelser. DVD-Audio og SACD (SuperAudio CD) er to nye digitale formater som støtter  
høyoppløselig lyd ut over stereo. Med et hybridprodukt har du alle muligheter i en og samme ”CD-kake” med tre lag: Stereo og 
5.1 surround med stor dynamikk og frekvensspekter. Denne disken ser ut som en vanlig CD og kan spilles på alle tradisjonelle 
anlegg og datamaskiner.

Kvadrofoni ble lansert på 70-tallet uten å slå an hos det store publikum. Dørstokkmila ble bokstavelig for ekstra høyttalere og 
ny forsterker. Når syn og hørsel settes opp mot hverandre, tar bildet en dominant rolle. Nå har filmindustrien banet vei inn i 
hjemmet med DVD-spilleren og lyd i seks kanaler.

Tilstedeværelse og deltagelse er de magiske ordene for fremtidens brukere av musikk. Med surroundproduksjoner tar man  
lytteren til sentrum for opplevelsen. Den beste plassen i en konsertsal er den som ikke er til salgs. Orkesterets midtpunkt,  
dirigenten, har derimot godt betalt for å være nettopp midtpunkt. Nå kan publikum innta denne eksklusive plassen hjemme 
i sin egen stue. Giovanni Gabrieli gjorde det med sine messingkor i renessansens Venezia, og 100 år etter Edisons fonograf  
legger Lindberg Lyd og musikkmerket 2L nye dimensjoner til norsk musikkproduksjon.
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Where MONO was black and white and STEREO is a polaroid snapshot, SURROUND is the real flesh
The music business is undergoing a period of major change. The CD format, launched in the early eighties, no longer satisfies 
listeners’ expectations of spectacular audio experiences. DVD-audio and SACD (Super Audio CD) are two new digital formats 
which support high resolution sound to the domestic audience. This compact disc looks like a normal CD and plays on all 
standard players and computers. A hybrid product offers all possibilities on one and the same CD, which consists of three 
layers: stereo and 5.1 surround with wide dynamic range and frequency spectrum, while the traditional CD layer renders the 
product compatible with conventional CD players.

Quadraphonic sound systems were launched in the 1970s but never really caught on. But when sound and vision are  
combined, the visual element dominates. Now the film industry has paved the way in private homes for DVD players and multi- 
channels-audio.

Presence and participation are the magic words for future listeners. Surround products 
bring the listener to the very centre of the audio experience. The best seat in the 
concert hall is one that is not for sale – but the centre of the orchestra’s  
attention, the conductor, is paid a lot to occupy this very position. Now 
the audience themselves can occupy this exclusive place right in 
their own living-rooms. Giovanni Gabrieli did it with groups of brass  
instruments in renaissance Venice; one hundred years after Edison 
introduced his phonograph, Lindberg Lyd and 2L adds new dimen-
sions to Norwegian music publishing and audio products.
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