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Innhold:
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1. Seoul N Tower, Trick Eye Museum, Yongsan Electronics marked
3. Busan Korail KTX, Busan Cinema Center
4. ISU Opening, KIFF
6. Haedong Yonggungsa Temple
7. Igidae Park Walking Tour
8. Taejongdae Resort Park
10. Gyeongju: Cheomseongdae, Bulguksa Temple, Gyeongju Expo
12. Worksops og tradetables
13. Avsluttningssermoni
14. Kamerarigger og stereoshow

Seoul

Som en pre-tour til kongressen ønsket jeg å oppleve litt mer når jeg først skulle ut å reise så langt og valgte
derfor å stoppe 5 dager i Seoul 30. August - 4. September.
Seoul er hovedstaden i Sør-Korea og ligger nord-vest i landet med over 10 millioner innbyggere.
Bildet er tatt fra Seoul N Tower og her ser vi bydelen Jongno-gu, og i bakgrunnen ved fjellene finner man
Templene, Palassene og Hanok village
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Før man tar heisen opp i tårnet blir man fotografert, og her kan man kjøpe et bilde av seg selv med utsikten
photoshoppet inn i bakgrunnen

I kjelleren finner man Trick Eye Museum, et aktivt opplevelse-senter hvor du går fra rom til rom, fylt med
optiske illusjoner. Der det er lagt opp til at man skal fotografere seg selv og sine venner i morsomme settinger.

Ved T-banestasjonen Yongak fant jeg denne hyggelige optikeren, da det var på tide med en oppgradering.

Yongsan Electronics Market

Ligger i bydelen Yongsan og er enkelt å nå med T-banen, her finner man over 5000 elektronikk butikker
fordelt på 20 bygninger. Butikkene lå inne i store haller, nærmest som ett messeområde der hver butikk
hadde sin egen lille bås, med lave skillevegger slik at man kunne få ett overblikk over hele hallen. Jeg fant
2 slike haller fylt til randen med fotoutstyr. De fleste fotobutikkene hadde bedre utvalg en man finner på
Elkjøp og Expert, men ikke i nærheten av Fotovideo. Det var mye det samme utstyret som gikk igjen og det
var lite fokus på de nyeste modellene da det som sto utstilt godt kunne være 5år gammelt, og i mange tilfeller
helt umulig å se om det var nytt, eller brukt utstyr med pene deksler. Jeg spurte hver butikk om de hadde 3D
kamera, og de fleste hadde ikke det. Et par stykker fant fram kameraer som kunne lage 3D bilder fra ett panorama sveip. Men så var det en selger som etter jeg spurte ba meg vent litt, han gikk bort til en annen bås jeg
ikke hadde vert hos ennå, og kom tilbake med: Panasonic Lumix 12.5mm f/12 3D G Lens (H-FT012) i orginaleske og etter litt pruting fikk jeg tilbud om objektivet sammen med et brukt Panasonic Lumix DMC-GF2, m/
batteri og lader + ett nytt 8GB minnekort, og håndrem for totalt 2100,- NOK (300’000 won)
Jeg kom også over en som hadde en Sony HXR-NX3D1P til salgs for ca.15’000,- NOK (2’100’000 won)
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Hurtigtog mellom Seoul og Busan er en fin måte å reise på som tar i overkant av 2,5time

Busan Cinema Center

Var stedet hvor alle visninger og messeområdet skulle være, og de første 2 dagene ble 3D Korea international
film festival avholdt 5 og 6 September.

Jeg syns det var generelt høyt nivå på filmene, som overgår mine opplevelser fra den norske kortfilmfestivalen
i Grimstad, i tillegg var jo disse filmene i 3D så klart.
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Avslutning og prisutdeling for filmfestivalen ble samkjørt med en velkomst seremoni for ISU kongressen.

Scandinavia var godt representert: Sadi Sandell - Finland, Jan Olof og Marlene Segerson - Sverige, 2 Danske
par og Jan Robert. Under ser vi en Tysker, Su Jung Lee - Korea, Jan Robert, Sadi Sandell og Eins Lee - Korea
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Offesiell åpning av ISU kongressen med det Koreanske teamet:
Soon Chul Kwon, Alaric Hamacher, Sang Il Kim, Seung Hyun Lee og Sunil Paradeshi

Kaffepause mellom visningene

Ute å spiser i et område av Busan som kalles The Beach, fra venstre Carles E. Moner og Núria Vallano fra
Barcelona, Pierre Meindre - Frankrike, Hermann Miller - Tyskland, Sylvain Arnoux og Olivier Cahen Frankrike
Under ser vi Jan Robert, Sunil Paradeshi som fungerte som konfransier, organisator og guide,
Nikhilesh Sekhar - USA og Alaric Hamacher som var teknisk leder, og oversetter til tysk og engelsk under
prisutdelingene.
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Haedong Yonggungsa Temple - 8. September

Tempelet ligger på kysten av nord-østlige delen av Busan og ble først bygget i 1376 av den store buddhistiske
læreren kjent som Naong under Goryeo-dynastiet.
Før lunch buffeten på Busan Cinema Center var vi også innom The Beach
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Igidae Park Walking Tour - 9. September

I naturskjønne omgivelser, var det også mulig å handle fersk sjømat fra lokalbefolkningen, men vi hadde allerede lunch resevajon hos The View Buffet. Bildet av broen Gwangandaegyo har en stereobase på 10meter.
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Taejongdae Resort Park - 10. September

Taejongdae naturpark ble oppkalt etter den 29. kongen av Silla, kong Taejong Muyeol (604-661). Med flotte
klipper ut mot åpent hav på sydspissen av øya yeongdo-gu i Busan

8

Jagalchi Market i Busan sentrum, er Koreas største sjømatmarked med en helt fantastisk lunch buffet.
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Gyeongju - 11.September

Var hovedstaden i kongeriket Silla (57 BC - 935 e.Kr.) og er utpekt til et UNESCO World Cultural Heritage, det er ca 2 timer kjøretur fra Busan. Cheomseongdae er det eldste astronomiske observatorium i Asia,
Anapji Pond ble bygget i 674 som en fantastisk hage for kong Munmu. Bulguksa tempelet og Seokguram er
viktige historiske steder i Gyeongju og essensen av den koreanske buddhistiske kultur.
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The Gyeongju World Culture Expo

Er et initiativ for å øke forståelse av eurasisk kultur, og under vårt besøk fikk vi oppleve
Silk Road Gyeongju 2015. En festival designet for å koble alle de eurasiske nasjonene som ligger langs Silkeveien for å kaste nytt lys over den tradisjonelle handelsruten. En av attraksjonene var en fantastisk virtuell
historiefortellings opplevelse av Seokguram ved hjelp av det nyeste HMD fra Oculus Rift + Kinect. (Seokguram er en grotte og et eremittbosted til templet Bulguksa)

11

Gerhard P. Herbig holdt en workshop om Cosima
http://www.cosima-3d.de/index.html

På Epson sin stand fikk vi demonstrert printere og 3D brillene Epson Moverio BT-200, utrolig fasinerende å
se 3D bildet sveve ut i løse luften. Kan minne litt om Google Glass.

Turistkontoret hadde egen stand, og damene var kledd i den flotte tradisjonelle drakten Hanbok
Her fra en av kveldene med en litt mere uformell sosial samling
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Avslutningsseremoni

Gallamiddag med kulturelt show og prisutdelinger ga en verdig avslutning på den 20ende ISU kongressen.
En fantastisk innsats av det Koreanske teamet og deres hjelpere! Dette har gitt oss minner for livet.
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Trender - kamerarigg

Sammenlignet med kongressen i 2011 så vi at de fleste har en
Fujifilm FinePix REAL 3D W3 og/eller en Panasonic Lumix DMC-3D1. Og mange har tilbehør til W3 fra
Cyclopital3D
Men for kamerarigger så vi en klar dreining bort fra Canon SDM og Co van Ekeren rigger, imot større
kamera. Det mest populære så ut til å være Panasonic Lumix DMC-GX7, samt eldre kamera i GX serien
(GX8 var for nytt). Det var heller ikke uvanlig at de hadde 2 til 3 modifiserte utgaver av Panasonic Lumix G
12,5mm f/12 3D for makro. Andre hadde satt sammen 2 rimelige Canon speilrefleks med EF-S 18-55 på en
skinne. Den mest elegante utløseren for Lumix var løst med en Ricoh CA-1 remote. Mens mange brukte en
enkel sammenkobling, hadde en del valgt 2 sett med standard trådløse utløsere og fjernkontroll på samme
frekvens. Selv om dette ikke er optimal synkronisering så det ut til å fungere bra nok.
Jeg fikk sjekket en god del butikker og 3D kamera var vanskelig å finne bortsett fra Samsung 45mm f/1.8
2D/3D Lens.

Trender – stereoshow

Gode multimedia show med et klart tema og oppbygning med en historie og fortellerstemme var normen og
video var enda sterkere representert en tidligere. Vi så mange tar steget ett hakk videre med macro film fra en
bikube, hyperlapse fra Japan, nordlys film med 4 Km stereobase fra Canada, glødende lava fra vulkan og flere
gode undervannsfilmer.

ISU Kongressen i 2017 arrangeres i Irvine, California USA!
18-24 Juli • Hotel Irvine Jamboree Center • Irvine, CA

Kom å fordyp deg i spektakulær 3D med over seks actionfylte dager! Dette er stedet for å finne den mest
avanserte 3D kinoen, informative workshops, en stereoskopisk kunstutstilling, bildekonkurranser, rom hopping, en 3D-auksjon, en stor messe og en teknisk utstilling av nytt utstyr og skjermer. Alt om ekte 3D stereo
fotografering og 3D-filmer finner du her.
Dette er et kombinert ISU (International Stereoskopisk Union) og NSA (National Stereoskopisk Union) arrangement.
http://www.3d-con.com/2017/
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