Mobilt lysanlæg til tv-optagelser
Ajos sætter lys til film- og tv-optagelser,
fx da børnefilmen Storm blev optaget
samt ifm. livestreaming af fodboldkampe
på mindre stadions. Det professionelle og
mobile anlæg kan i princippet stilles op
alle steder, hvor der skal illuderes dagslys.
Tv-optagelser i HD-kvalitet kræver rigtigt meget lys,
1.000 lux, og lyset skal være jævnt fordelt over hele
det område, hvor der skal optages, da kameraer
ikke kan håndtere hurtige skift mellem lidt og
meget lys. Og der er ikke mange udlejere i Danmark, der kan levere så meget midlertidigt lys.
Ajos har kompetencerne, og flere års erfaring,
inden for området, og vores mobile lysanlæg
bruges fx til pokalkampe på mindre stadions, så
tv-optagelserne kan blive vist optimalt hjemme i
stuerne. Lys-anlægget blev også benyttet ved nogle
af optagelserne til børnefilmen Storm, da scenerne
på hundevæddeløbsbanen skulle i kassen.
Anlægget fungerer på den måde, at én eller flere

lastbilkraner placereres, så lamperne kaster et jævt
lys over det område, hvor der skal optages. Herefter
løftes lamperne 30-35 meter op i luften og tilsluttes
det nødvendige antal generatorer.
Installationen tager kun 2-3 dage afhængigt af de
lokale forhold på stedet, hvor optagelserne skal
finde sted. Dagen før, der optages, er der lystest,
og anlægget finjusteres, så produktionsfolkene ikke
oplever mørke områder, dér, hvor der skal filmes.
Ajos har de seneste otte år sat midlertidigt tv-lys
op på forskellige lokationer i Danmark. Og for at
kunne tilbyde en endnu bedre løsning, har Ajos i
2016 købt Parkens tidligere lysanlæg og opgraderet
vores mobile lys-anlæg.
Fakta om lysanlægget
• Fire rack med hver 18 lamper
• Lyser med 5.900 grader kelvin (naturligt dagslys)
• 1.000 lux til HD-optagelser
• Bruger ca. 125 ampere pr. rack
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