
Til Steinkjerfestivalen v/Svein Bjørge 
Fra Multimedia Ressurs A/S v/Håvard Sørli 
 
 
Søknad om sendeflate under Steinkjerfestivalen 2009 
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag og selskapet Multimedia Ressurs A/S samarbeider tett med 
Steinkjerfestialen, og i den forbindelse har vi fått i oppdrag å stå for TV/WebTV/MobilTV og 
storskjermproduksjon under årets Steinkjerfestival. På vegne av Steinkjerfestivalen søker vi om å få 
ta opp og vise artistene i følgende kanaler: 
 
Alle artister som spiller på Guldbergaunet: 

• Live storskjermproduksjon på Guldbergaunet stadion. 
• Intervju med artistene i et Backstage studio rett etter opptreden. Innslagene sendes på IPTV i 

en egen kanal som heter Hypervisjon og som kan sees av publikum med Altibox-løsning. I 
tillegg sendes innslagene på WebTV (se spesifisering nedenfor) og MobilTV. I sendingene 
med intervju vil det klippes inn enkelte scener fra sceneopptreden til artistene innenfor 
referanseretten til TV (totalt 30 sec.), evt. lengre, med artistens samtykke.  

• Hvis artister/management ønsker det kan vi sende lengre utdrag av konsertene på 
TV/WebTV. 

Det godkjennes for bruk av _______sek./min.  

Godkjennes av artist_Ja / Nei_.

• Live overføring til adressa.no sin webTV. Artisten gir sin godkjennelse til dette: 

 Vi kan også bistå med DVD-produksjon hvis det er 
ønskelig. Omfanget av dette må reguleres i egne avtaler mellom Multimedia Ressurs A/S og 
artistene/management. 

 
_Ja / Nei__ 

Alle artister som spiller på klubbscener i byen (Brix, Studenten, Rismelen, kirka og torget): 
• Opptak fra konserter innenfor referanseretten til TV (totalt 30 sec.), evt. lengre, med 

artistens samtykke. Det godkjennes for bruk av _____sek./min.
• Intervju i forkant av konsertene for å lage forhåndsomtale om konsertene som sendes på 

IPTV i en egen kanal som heter Hypervisjon og som kan sees av publikum med Altibox-
løsning, WebTV, storskjerm på Guldbergaunet og MobilTV. 

. 

• Artistintervjuer etter konsertene som sendes på IPTV i en egen kanal som heter Hypervisjon 
og som kan sees av publikum med Altibox-løsning, WebTV og MobilTV 

 
I tillegg til dette vil det bli laget informasjonsplakater som sendes ut til informasjonskjermer på ulike 
steder i Steinkjer by. Dette vil være bilder og evt. video som allerede er klarert for bruk til profilering 
av artistene ifm Steinkjerfestivalen. 
 
 
WebTV vil bli sendt på følgende nettsteder: 

• Steinkjerfestivalen sitt eget nettsted - www.steinkjerfestivalen.no 
• TrønderAvisas webTV - www.t-a.no 
• Adresseavisas webTV - www.adressa.no 

 
Hilsen 
Håvard Sørli 
prosjektleder medieproduksjon Steinkjerfestivalen 2009 
Multimedia Ressurs A/S 
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