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Her kommer en liten rapport direkte inne fra den 18.ISU-kongressen, som i år holdes på et flott 4stjerners
konferansehotell, i den lille badebyen Egmond aan Zee. Sandsrendene er like lange som øyet kan rekke, og
det er kort vei til gågata midt i sentrum, med nydelige omgivelser både for avslapping og stererofotografering.
Karl sier dette er det flotteste hotellet ISU har vert på så langt, og når allt ligger under samme tak blir de
ca.230 deltagerne også bedre samlet. Vi er virkelig en internasjonal gruppe i ISU’s rette forstand med deltagere fra Østerike, Belgia, Canada, Czek republik, Danmark, Finnland, Frankrike, Tyskland, Indonesia, Irland,
Israel, Japan, New Zealnd, Norge, Polen, Russland, Slovenia, Sør-korea, Spania, Sverige, Sveits, Nederland,
Tyrkia, Storbritania og USA
Visningene har enda høyere standard en tidligere, og dette er den første ISU kongressen med kun digital projeksjon. Tendensen er at alle visningene har pene overganger og musikk, men også levende bilder og kortfilmer, ser man nå mye mer av en før.
John Hart imponerer denne gangen også, og for de som husker dråpebildene, er det bare å tenke seg hva han
får til med paintball og juletre pynt!! Han viste også en utrolig flott serie fra Afrika, der han har brukt 2D til
3D kovertering med svært vellykket resultat.

Ekskursjonene var tilnærmet fullbooket før kongressen, men jeg klarte å få noen billetter på svartebørsen.
Turene er proffesjonelt lagt opp av event byrå, med guider. Så langt har jeg fått med meg ”Zaans Scheans open
air museum som demonstrerer de tradisjonelle Vindmøllene i praksis.
Og Ostemarkedet i Alkmaar, der vi også ble guidet igjennom Nederlands Osteproduksjon opp igjennom
tidene
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Tradisjonelt for ISU kongresser finner man også et marked med allt tenkelig og utenkelig av duppedingser for
stereofotografering.
- Co. Van Ekeren viste sine stereo rigger og 3D skjermer med halvspeil
- Jan M. Broders hadde godt utvalg i bøker o.l. på nederlandsk
- Z-Fluks demonstrerte software egnet for å programere 3D slideshow
- Cyclopital3D var muligens den mest populære standen, med sine tilbehør til Fuji W1 og W3, de hadde også
den elektroniske vieweren på standen,
- De Wijs hadde blant annet spennende speil forsatser for makro med SLR
- Andrew Hurst og David Burder solgte litt viewere mm.
- Saenderski 3D world, solgte en 3D-bok med akt-modeller
- Fujifilm demonstrerte sitt W3 kamera
- En stand med View-Master
- En franskmann solgte Folioskop med egne tegninger
- mm.

Slike internasjonale treff er en gyllen anledning til treffe noen man bare har lest om:
- Masuji Suto (Japan)(mannen bak Stereo Foto Maker) Jobber nå for fullt for å lage en app til Iphone/Ipod +
Ipad som vil være tilnærmet lik den han har laget for Android. Jeg fikk en persjonlig demonstrasjon av han,
og den virket utrolig rask og enkel i bruk. Den har også en funksjon for å ta stereo bilder med det innebyggde
kamera. Jeg fikk også demonstrert Android app’en på en ny telefon med lentikulær 3D skjerm. Hva skulle vi
gjort uten Masuji ? Forresten en utrolig hyggelig fyr.

- Peter Wimmer (Østerike) jobber nå på heltid med Stereoscopic Player. Han lagde opprinnelig Stereoscopic
player til seg selv i mangel på en tilsvarende player, noe som iløpet av årene har blitt en hel-proffesjonel player, som han nå jobber fulltid med å vidreutvikle. De nyeste funksjonene som er implementert er: en mulighet
for å spille av alle videoklipp og bilder i en folder, samt kjøre denne sekvensen i Loop. Men han sier at den
største og vanskeligste jobben den senere tiden har vert implementeringen av H.264 og blu-ray support. Han
viste meg programmet med en reisefilm han jobber med som er tatt med 2 Sony HDV kamera sykronisert
med Werner Bloos’s Lanc kontroll, der jeg også fikk vite noen hemmelige hurtigtaster som aktiviserer noen
skulte funksjoner...
www.3dtv.at
- Pierre Meindre (Frankrike) har laget en tilsvarene app for Android som Masuji men denne er mer rettet
mot 3D-bildevisning på Android telefoner, og jeg fikk en grundig demonstrasjon. Det som gjør denne spesiell er at man bl.a kan linke den opp til ett web galleri på sin egen hjemmeside for visning, slik at ikke alle bilder trenger å være lagret i telefonen. Han viste også en app for å regne ut stereobase mm. denne er opprinelig
skrevet for Windows mobile, og fungerer derfor også i windows
www.stereoscopie.fr
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