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Det kändes smickrande och oväntat.

Kul att känna att människor i branschen uppskattar det
man gör. Det säger Anders Heberling, som fick priset
Bullen Visionary Award 2017. Något personligt minne har
han tyvärr inte av Bullen Lagerbielke.
- Jag träffade tyvärr aldrig honom så har således inga
minnen. Hans namn lärde jag känna väldigt tidigt i min
karriär.
Hur har ditt arbete utvecklats under året som gått?
- Jag har turnerat mestadels utomlands med ett
amerikanskt band, Grizzly Bear. Jag skulle säga att det
som utvecklats mest hos mig är min förståelse för hur
världstäckande turnéer sitter ihop. Alltså främst teknisk
kompetens skulle jag säga.
Vad ligger ditt fokus på just nu och inom den närmaste
framtiden?
- Jag vill hitta tillbaka till hur jag började arbeta med
ljus. Att vara kreativ med små medel, nyfiken och
relativt orädd för att göra det jobbigt för sig själv för att
kunna nå längre. Jag vill även jobba fram en metod att
följa och definiera mitt eget formspråk.
Om du blickar framåt, säg ett till tre år - hur tror du
branschen kommer att utvecklas?
- Svårt! Jag tror och hoppas att det kommer bli inflation i tänket att det blir bättre med mer, fler
och större effekter. Designers för stora akter som t ex Lorde, Frank Ocean och Phoenix har redan
börjat förlita sig på en stark idé istället för gott och blandat. Hur det förändrar och utvecklar
branschen har jag svårt att förutspå men jag tycker det känns spännande.

Visa teknik i fungerande miljöer

LLB mässan är för oss den naturliga mötesplasten där vi kan möta våra kunder i en interaktiv
miljö för att visa den senaste tekniken i fungerande miljöer.

Det säger Marcus Lundahl, Managing Director/VD vid Danmon Group. Faktum är att företaget
funnits med som utställare vid alla mässor.
När det gäller vad eller vilka saker som är heta inom branschen nu så svarar han:
- Självklart är IP-baserad audio och video samt VR/AR hett just nu. Sedan har vi alltid några
heta mixerbord... Vi kommer också att ha DiGiCo´s nya installationsserie 4REA4 på mässan.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
- För att kolla in det senaste inom bla. ROSS Video och VR/AR, Studio in a box-lösningar, DiGiCo
4REA4 och professionella intercomlösningar från ClearCom.
Utställare:Danmon
Monter:B02:30

Roliga och givande dagar

Det finns flera orsaker till att Emma Weil,
chef för Utvecklingssektionen på Kungliga
Dramatiska Teatern, är en flitig besökare av
LLB-mässan.
- Det är flera saker som är viktiga för mig,
men främst är det att nätverka med både
gamla och nya kontakter och att titta på vad
marknaden har att erbjuda i form av nya
produkter. Det är många intressanta
seminarier att ta del av också. Det brukar
vara roliga och givande dagar på mässan.
- I år så har Dramaten även en egen liten
monter B08:56 så det är extra roligt att
kunna träffa nya och gamla kollegor och
kontakter på plats.
Tycker du att mässan motsvarar dina krav?
Läs mer »

Dags att nominera till LLB Awards

Nu är det hög tid att nominera välförtjänta pristagare av LLB Awards och Bullen Awards!
LLB Awards ska delas ut i samband med LLB-mässan 24-26 april på Stockholmsmässan.
Nomineringar med en kort motivering ska skickas till llb@branschkansliet.se senast den 31
mars.
Kriterierna för LLB Awards (gäller alla 3 kategorier):
Läs mer om hur du nominerar »

Registrera dig här

Utställarlistan

Välkommen till Ljud, Ljus och Bildmässan
och Expodagarnas besöksregistrering.
LLB Expo och Expodagarna 2018 är en
fackmässa med fri entré, det enda du
behöver göra är att registrera dig. Ange den
registreringskod som står på din inbjudan.
Har du ingen inbjudan, ange koden: EXPO18

Här hittar du utställarna, listan uppdateras
ständigt.

Klicka på länken för registrering

Hela seminarieprogrammet kommer att
publiceras senare i nyhetsbrev och på
hemsidan.
Utställare LLB & Expodagarna
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