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 Sjur Helmersen Vaage, boom-operator / prod.ass. 

 

Før produksjon var jeg med i den kreative gruppen og hjalp til med å utvikle et 

konsept, ideer og manus. 

Jeg har også bidratt ved å hjelpe til med lyden ved å være boom-operator, samt at 

jeg har bidratt til at produksjonen har gått bra ved å hjelpe andre med forskjellige ting 

under produksjonen. 

I post-prod har jeg hjulpet til med å henge opp plakater og vært moralsk støtte, samt 

at jeg har vært med og planlagt avviklingen av eventen og konsept for den o.l. 

På selve avviklingen (og dagen før) hjalp jeg til med å rigge og teste utstyr, samt at 

jeg, som stort sett alle andre i crewet, vandret rundt i munkekutte for å skape 

stemning. 

 

Gruppearbeidet har fungert bra synes jeg, både pre-prod, prod og post-prod. 

Ingenting å utsette. Det var noen problemer under produksjonen for oss som holdt på 

med lyden for å unngå støy. Mange støykilder og små rom er en utfordring, men det 

gikk ganske bra til tross. 

Det fungerte veldig bra å ha med seg Jim Seo, særlig da vi manglet en softbox, samt 

da vi slet med boom-mikrofonen. Jim bygde både softbox og oppheng til boomen for 

å minske støy fra vibrasjoner o.l. 

Noe som kunne fungert bedre, ville kanskje vært og hatt en annen boom-operator da 

jeg følte at jeg ikke gjorde en god nok jobb da jeg har ødelagt hørselen min og 

kronisk hører sus og pipelyder, og det er tidvis vanskelig å skille fra den støyen som 

faktisk er der. 

Et forbedringspotensial ville vært om vi faktisk hadde hatt alt utstyret vi trengte, slik at 

Jim hadde sluppet å lage noe av det. 



Ut fra dette prosjektet, "Niding", har jeg lært mye om samhold og å jobbe med det 

man har og klare å få til noe fantastisk! 

Jeg har også lært at det ikke lønner seg å gå lettkledd selv om det virker varmt ute, 

for slik blir man syk og mister 1-2 uker av prod og post-prod. 

 

Det mest positive har vært å få en fantastisk tid sammen med klassen, og å få faktisk 

få til en bra film på 30 minutter, og å få solgt ca 100 billetter på Munkholmen i liten 

storm.  
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