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MESSE 2010
Hjemmekino og Kringlyd går sammen om å arrangere messe på Triaden
Hotell på Lørenskog i slutten av februar. Konseptet er en tradisjonell messe
med noe i tillegg, og da snakker vi blant annet om produktvisninger, tekniske
seminar, kontinuerlig projektor-shootout og 3D-demonstrasjoner.
Det spesielle med Triaden Hotell er at det har et stort antall konferanserom som gjør hotellet ideelt for en messe hvor lyden står i sentrum.
Samtlige leverandører har fått beskjed å om stille med sitt aller mest interessante utstyr for å kunne vise frem god lyd både på film og
musikk. Fokuset skal altså være på lytting, gode film– og musikkopplevelser og nye og spennende lydprodukter. Vi gleder oss!

Et stort antall spennende produkter
Med et tyvetall leverandører til stede blir det muligheter for å se
svært mange forskjellige produkter. Målet er imidlertid ikke å fylle
rommene med mest mulig utstyr, men å lage gode demonstrasjoner av høyttalere og elektronikk med utstyr som vi alle er interessert i å få testet og lyttet til.
Allikevel blir det mer enn nok produkter å lytte på. Det antallet
leverandører vi legger opp til representerer over 100 forskjellige
produsenter og da blir dette en meget interessant samling av nye
og spennende produkter. Antall nye produkter er stort for tiden og

det er nesten en umulig oppgave å få oversikt bare ved å gå rundt
i de forskjellige butikkene. Lyddemoene på messen tror vi også
blir av høy kvalitet da rommene etter våre vurderinger ser ut til
å være gode. Rommene er også av brukbar størrelse slik at det
ikke skal være noe problem å få plass på de forskjellige demoene
som kjøres.
VI har valgt å ikke legge spesiell vekt på bildeprodukter akkurat
denne gangen. Plassen vi har til rådighet gjør at vi har prioritert lyd.
For oppdatert utstillerliste se: www.kringlyd.no

Utstillere
• Audiocompaniet
• Hi-Fi klubben
• Harman / Neby
• Yamaha
• Hi-Fi Huset

Målet er å vise 3D
• Soundgarden
• Ljudtema
• Soundwave
• Njål Hansson
• Special-Elektronik
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• Oslo Hi-Fi Center
• Lindberg Lyd - 2L
• Kirkelig Kulturverksted
• Norsk Audioteknikk
• D-Box Motion Code

større prosjekt for å
Vi har satt i gang et
viser 3D for hjemvære de første som
flere leverandører
memarkedet. Det er
vise 3D, men det
av produkter som kan
at de egentlig ikke
som alle har felles er
i
t før et godt stykke ut
kommer på markede
tte
de
alt vi kan for å få
2010. Llikevel gjør vi
opplevelsen opp
på plass. 3D løfter film
n hva krever dette av
på et høyere nivå, me
t system blir egentlig
nytt utstyr, og hvilke
gjeldende?

Sted:

27. OG 28. THON HOTEL
FEBRUAR TRIADEN
Kl.10:00 - 18:00

LØRENSKOG

Tekniske seminar
Vi jobber for tiden med å få til et godt program med forelesninger. Det skulle bare mangle om
ikke en messe som dette også kan gi inspirasjon og ny kunnskap om den hobbyen mange av
oss bruker så mye tid og penger på.
Gjestelisten er ikke komplett, og vi jobber for å få tak i en eller to i tillegg til de interessante
foreleserne vi allerede har klare.

Foreløpige forelesere
2L – Morten Lindberg

Bent Holter

Det er ikke mange lydfolk som har fått så mye
oppmerksomhet internasjonalt på så kort tid
som innspillingene på Blu-ray fra 2L. Morten
kommer for å fortelle om innspillingsteknikk,
valg av utstyr og alt annet som er viktig for å
lage lydinnspillinger av aller høyeste kvalitet.

Bent kan voldsomt mye om forsterkere, CDspillere, D/A-konvertere og elektronikk generelt.
Som konstruktør for Hegel, og kanskje skal vi
også kalle ham for en slags oppfinner, har han
stått bak en rekke meget interessante produkter
de senere årene. Les blant annet testen av den
meget interessante effektforsterkeren H20 i
dette nummeret av Hjemmekino.

Ole Vidar Andersland
Ole Vidar jobber for B&W og kommer med mye
informasjon om blant annet den nye og utrolig
spennende 800-serien til B&W. I tillegg
vil han benytte sjansen til å snakke om det B&W
kaller for New Media. Fremtiden er spennende,
og få vet mer om hva vi lydentusiastene har i
vente enn nettopp B&W.

Kim Kristiansen
Kim er sjef for DALIs konsept- og produktutvikling, og er i tillegg DALIs ekspert på
utvikling av høyttalerelementer med mange
års erfaring fra bransjen.

Morten Ringvold

En sosial greie

Triaden Hotell har en masse ledige
rom akkurat i denne helgen, og vi
å
oppfordrer alle som har mulighet til
llet
hote
bestille rom og overnatte på
fra lørdag til søndag. Bestillinger gjøres direkte til hotellet. Det er foreløpig godt med rom ledige for alle som
vil ligge over. Vi ønsker nemlig at
dette også skal bli en sosial hendelse

der hi-fi og hjemmekinointeresserte
fra hele landet bor på hotellet og kan
samles til en felles middag på kveln
den, og helt sikkert også gjøre bare
er
på hotellet til et utrygt område utov
god
er,
nesk
men
elige
Hygg
kvelden.
lyd, god mat og godt drikke. Det kan
da ikke bli særlig mye bedre enn det?

Hvordan
du deg tilkommer
messen?
Buss: Num
mer 41

1 fra busste
i Oslo stop
rminalen
per rett uten
for hotellet.
går fem over
Den
hver hele ti
me på lørd
(fire ganger
ag,
i timen), og
ti over hver
hele time på
søndag (hve
r halve time)
Bussen stop
.
per rett uten
for hotellet,
og turen er
på ca. 30 m
inutter.
Bil: Det finne
s mange pa
rkeringsplasser på
området. H
otellet er ti
tet kjøpesen
lknytteret Triade
n, og det bu
ikke være va
rde
nskelig å fin
ne plass til
bilen. Utmer
kede kart lig
ger på Gule
Sider. Søk på
«Thon Tria
den»

Presenterer Bladelius Embla.

Vi behøver fortsatt hjelp!
For å få alle utstillerne på plass på fredag kveld behøver vi et antall kraftige herremenn som kan
tenke seg å hjelpe til å sjaue litt kasser og esker i et par hektiske timer på ettermiddagen fredag.
Som takk for hjelpen spanderer vi overnatting på hotellet fra fredag til lørdag. Send en mail til:
post@kringlyd.no eller til havard.holmedal@hl-media.no hvis du kan tenke deg å bidra.
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mø

