NOTAM er et senter for utvikling og nyskapende bruk av
teknologi i musikk og kunst.

NOTAM fungerer både som et ressurs- og kompetansesenter
for komponister, musikkutøvere og kunstnere som kommer
til oss med prosjektideer som de vil ha realisert, og som en
institusjon som genererer egne prosjekter med kryssfeltet
musikk, kunst og teknologiutvikling som utgangspunkt.

Våre lydstudioer holder høy profesjonell standard, og
tilgang gis til registrerte brukere via prosjektsøknader.

NOTAM er en aktiv pådriver for nye og tverrfaglige
innfallsvinkler innen norsk kulturliv og i det internasjonale
musikkteknologimiljøet, og søker hvert år å bidra til en økt
forståelse for disse perspektivene i form av forskningsartikler,
undervisning, forelesningsvirksomhet og annen formidling.

NOTAMs aktiviteter deles inn i kjerneområdene:
1. Musikk og kunst 2. Forskning og utvikling
3. Utdanning 4. Formidling

I NNHOLDSFORTEGNELSE
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01 FORORD
Rune Molvær, februar 2010
«Vi skal ha høy kompetanse, tilgjengelighet
og åpenhet som kjennetegn»
linjene skrives er så betraktelig at gulvet rister.
Mangel på økonomisk handlekraft er den eneste
årsaken til at situasjonen vedvarer.
OTAM arbeider for å være en lydhør
organisasjon overfor kunstnere, musikere,
komponister, institusjoner og andre brukere.
Vi skal ha høy kompetanse, tilgjengelighet og
åpenhet som kjennetegn. Vi må vise endringsvilje
og endringsdyktighet i forhold til utviklingen på
feltet nasjonalt og internasjonalt.

N

Målt opp mot slike utfordringer er NOTAMs levering
i 2009 god. Der vi av forståelige grunner har opplevd
et fall i bruken av studioene, har vi spart
arbeidskraft, og benyttet den til å oppgradere
og planlegge virksomhet fremover. Det betyr at
2010 blir et aktivt år, med flere symposier, kurs
og prosjekter enn på lenge.

NOTAM følger den internasjonale utviklingen tett,

En evaluering gjennomført av Telemarkforskning
på oppdrag fra Kulturdepartementet i 2009
peker på at NOTAM har vært et sted med høye
ambisjoner og stor produktivitet til tross for
begrensede midler. Evalueringen viser også at
NOTAM bør være synligere utad.

både gjennom våre forsknings- og kunstneriske
nettverk, og gjennom den type interesse og
respons vårt arbeid får internasjonalt. Samtidig
gir aktiviteten muligheter for eksponering av norske
kunstnere, musikere og komponister internasjonalt.
2009 var et år med god produksjon og en viss
vekst i driften. NOTAMs driftsrammer ble økt, og

dette ga økt leveringsdyktighet på flere felt.
Viktigst var opprustningen av senterets tekniske
kompetanse i programmering, elektronikk og
formidlingsarbeid. Ny daglig leder tiltrådte i
november, og tidligere leder gikk over i en rent
faglig stilling. Administrasjonen ble med andre ord
holdt på samme nivå, men NOTAM hadde en vekst
i faglige stillinger. Veksten i leveringsevnen har gjort
at NOTAM igjen leverer solid i EU-prosjektet Integra,
og lokalt i Norge gjennom bedre vedlikehold av
eksisterende programvare og utvikling av ny
programvare. NOTAM har også bidratt til flere
kunstprosjekter som følge av denne økningen i
kapasitet, og ikke minst har vi sett en interessant
utvikling innen elektronikkproduksjon som er
rettet mot musikere. Dette arbeidet har pågått i
flere år, og utvikles gjennom kontakt med flere
instrumentgrupper. Arbeidet har vakt oppmerksomhet også internasjonalt, og i 2010 vil
NOTAM ta i mot flere gjester for arbeid langs
denne utviklingsaksen.
I sum må allikevel 2009 betraktes som et mellom-år,
mye på grunn av de enorme utfordringer NOTAM
har hatt, og fremdeles har, i forbindelse med
huseiers ombygging av bygningsmassen i Nedre
gate. 2009 begynte med åpent tak mot himmelen
og kuldegrader inne, og byggestøyen mens disse

Vi vurderer evalueringen som et ressursdokument
– et utgangspunkt til å reflektere rundt
videreutvikling av NOTAM i en strategiprosess i 2010.
I prosessen vil vi innhente synspunkter fra våre
brukere, og vi har startet arbeidet med bedre
synliggjøring gjennom omlegging av hjemmesiden,
aktivt fokus på vårt nyhetsbrev, samt annen
profilering av våre tilbud.
Omlegginger tar tid, og det har i 2009 blitt lagt
ned mye arbeid som vil gi frukt i 2010 og fremover.
Målet med omleggingene har hele tiden vært at
senteret skal bli bedre i stand til å fylle sine funksjoner, og at den nivåhevingen som nå utføres
vil gi bedre brukertjenester.
En liten institusjon som NOTAM er sårbar for
endringer, fordi stabiliteten rykkes opp når arbeidskraften må brukes på annet enn kjente oppgaver.
Små institusjoner som NOTAM har imidlertid også
en stor endringsdyktighet, nettopp på grunn av at
det finnes få størknede strukturer som kan
overleve av seg selv.
Vi ønsker oss finansielle muligheter til å utvikle
en bærekraftig organisasjon, med lokaler og
ressurser til beste for våre brukere.
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Hilda Paredes
(Grup Instrumental og Birmingham Conservatoire)
Alvin Curran
(Ensemble Ars Nova og Muzyka Centrum)
Philippe Leroux
(Athelas Sinfonietta og IEM)
Iris ter Schiphorst
(Bit 20 Ensemble og NOTAM)
Mauro Lanza
(Court-circuit og Malmö Academy of Music)

UTVIKLES FOR:
Arve Henriksen – trompet med sensorer
Terry Hron – blokkfløyte med sensorer

http://www.integralive.org/

UTVIKLER: Kjetil Matheussen
OPPDRAG FRA: Drivhuset og Mesen

http://www.notam02.no/projects/index.php?
title=Bowsense

Melodigenerator

Nytt musikkverktøy for bruk i undervisning

Verktøyet blir tilgjenglig på musikkverksted.no
i løpet av 2010.

Bowsense

Sensorteknologi for utøvende musikere

UTVIKLER: Hans Wilmers
Bowsense er kretskortet som opprinnelig ble utviklet
til fiolinisten Victoria Johnsons sensorbue i samarbeid
med Norges musikkhøgskole. Teknologien – som
baserer seg på 3D-accelerometere, 2D-gyroskoper,
trykksensorer og knapper for programkontroll –
er nå etterspurt og tatt i bruk av flere utøvere,
og flere samarbeidsprosjekter er i utvikling.
NÅVÆRENDE BRUKERE:
Knut Guettler – kontrabass med sensorbue
Bjørnar Habbestad – elektroakustisk fløyte
Håkon Thelin – kontrabass med sensorbue
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ICMC 2009
International Computer Music Conference (ICMC)
er den viktigste årlige samlingen for utøvere av
datamusikk rundt om i verden. Konferansen er
i tillegg et vitalt akademisk forum der en rekke
forskningsartikler publiseres hvert år.
To av NOTAMs medarbeidere bidro med hver sin
artikkel til årets konferanse, som gikk av stabelen
mellom 16. og 21. august. Hans Wilmers presenterte
«Bowsense – An Open Wireless Sensing Platform»,
og Kjetil Matheussen presenterte «Conservative
Garbage Collectors for Realtime Audio Processing».

Lydløs PC
I 2009 bygget vi på NOTAM to ekstremt stillegående
og særdeles kraftige arbeidsstasjoner som er ideelle
for lydarbeid. Kjetil Matheussen og Hans Wilmers
har skrevet et dokument med en trinnvis forklaring
på hvordan man setter sammen en slik datamaskin.
http://www.notam02.no/projects/index.php?
title=Lydløs_PC
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Stemme uten trekkspill

Jøran Rudi gjesteredaktør i Organised
Sound

Spektrogram av stemme
og trekkspill

SWASH

Programvare for separering av lydkilder og
spektralvask
UTVIKLER: Henrik Sundt
Swash står for «Spectral Wash». Med programmet
kan man fjerne forstyrrende lyder fra et opptak,
eller trekke ut et instrument som ligger blandet
sammen med andre lydkilder i en miks, som på
en vanlig CD. Programmet er under utvikling,
og i 2009 har programmet fått bedret lydkvalitet
og enklere brukergrensesnitt.
http://www.notam02.no/~hsundt/swash

Linux Audio
Conference 2009
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Årets første nummer av det prestisjetunge tidsskriftet
Organised Sound, som gis ut av Cambridge University
Press, ble publisert i april 2009. Den var redigert av
Jøran Rudi, som viet nummeret til å rette et spesielt
søkelys på lydkunst.

Jøran Rudi publisert
i bok fra Oxford
University Press
Boken The Oxford Handbook of Computer Music ble
utgitt høsten 2009 på Oxford University Press. Jøran
Rudi og Palmyre Pierroux har bidratt med kapittelet
«Framing Learning Perspectives in Computer Music
Education». Boken er redigert av Roger Dean.

Vedlikehold og
oppgradering av
programvare
Kjetil Matheussen har arbeidet med vedlikehold og
oppgradering av følgende NOTAM-programvare i
løpet av 2009:
jack_capture
Ceres
Hurtigmikseren
das_watchdog
snd-ls
DSP
Snd-rt

Linux Audio Conference (LAC) er en internasjonal
konferanse om åpen kilde-programvare for musikk,
lyd og annen media med operativsystemet Linux
som hovedplattform.

The Oxford Handbook
of Computer Music

Hans Wilmers presenterte artikkelen «Bowsense
– A Minimalistic Approach to Wireless Motion
Sensing» på årets konferanse, som fant sted i
Parma i Italia fra 16. til 19. april 2009.

Organised Sound,
Vol. 1 2009
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Mastergradsveiledning
Gyrid Nordal Kaldestad er mastergradsstudent
i musikkteknologi ved Norges teknisk-vitenskapelige
universitet (NTNU). Hun arbeidet høsten 2009
hos NOTAM med opptak, miksing og mastring
av trioen Parallax. Opptaket ble gjort i Krutthuset
i Maridalen, og miksing og mastring i Studio
Wiggen. Cato Langnes var veileder på arbeidet,
som utgjorde eksamen i faget Videregående
studioteknologi og lydproduksjon.

Elektronikkurs med
Dans for voksne
Dans for voksne er først og fremst en konsertserie,
men de organiserer også verksteder og gratis
kurs i elektronikkutvikling for folk som vil lære seg
å bygge egne lydkilder. Høsten 2009 fikk de bruke
NOTAMs lokaler til å holde tre ulike kurs.

WOM-kurs
Dato: 14. – 15. november
Lærer: Tom Bugs
WOM (Workshop Oscillator Machine) er en

enkel og kompakt synth

Elektronikk med
Dans for voksne

Andre undervisningsaktiviteter
Jøran Rudi underviste i psykoakustikk på Den norske
filmskolen i Lillehammer 20. – 22. januar, og i lydkunst på Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet i Trondheim 22. – 23. april.
I et samarbeid mellom NOTAM og Norsk forening
mot støy ble det organisert undervisning i akustisk
økologi for elever ved Møllergata skole 22. og 23.
september, med påfølgende verksteder fra 12. til 16.
oktober. Det var Jøran Rudi som ledet undervisningen.

Kurs i Circuit bending
Dato: 16. – 20. november
Lærer: Audun Eriksen
Dato: 25. – 26. november
Kortslutting av elektroniske leker på jakt
etter spennende lyder

Interface-kurs
Dato: 25. – 26. november
Lærer: Servando Barrerio
Bygging av en interface-boks og hvordan
å bruke den mot programvaren Pd
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Arbeidsmiljø

Likestilling

Arbeidsmiljøet er gjennomgående godt, og de
ansatte drar nytte av hverandres kompetanse
slik at NOTAM fremstår som en enhet med stor
bredde. Vi er et godt team, og utvidelsen av
staben som følge av det økte driftsbudsjettet i
2009 har gjort arbeidsplassen enda mer trivelig.

NOTAM har god balanse mellom kjønnene i styret,

Det må allikevel nevnes at arbeidsmoralen har
vært utsatt for slitasje på grunn av vedvarende
støy fra bygningsarbeid i bygget der vi holder til.
Dette har pågått i halvannet år, og i 2009 ble det
iverksatt et enda mer omfattende ombygningsprosjekt i nabobygget. Støyen – og vibrasjonene
– fra tunge maskiner har til tider vært en utfordring
for de ansatte å tåle. Et nytt ventilasjonsanlegg
ble installert i 2008, og dette er videre opphav
til bryderi. Det generelle lydnivået i lokalet er
målt til 50 dB, og dette er vel og merke når ikke
maskiner fra bygningsarbeidet er i gang. I tillegg
til å være over anbefalt lydnivå i følge Arbeidstilsynets støyforskrifter (§ 6 om grenser for støy),
må det betegnes som katastrofalt for en
virksomhet for NOTAM, der innspilling av lyd
er en viktig del av arbeidet. Vi har dessverre
fått merke dette i 2009 i form av svikt i etterspørselen fra brukere som vil bruke våre studioer.
Situasjoner er så prekær at flytting til nye lokaler
er høyeste prioritet for å unngå at leveringsevnen til NOTAM skal synke på lang sikt.
Antallet sykefravær som er registrert i løpet av
året er svært lavt. Antallet som arbeider på heltid
har økt i 2009, noe som gir en positiv utvikling
med tanke på stabilitet og muligheten til å tjene
langsiktige mål. Flere av disse heltidsstillingene
er av midlertidig varighet. En utvikling med fortsatt
god tjenesteproduksjon forutsetter at disse
stillingene kan beholdes.
NOTAM forurenser ikke det ytre miljø.
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men en skjevhet i staben. Ved nyansettelser vil
NOTAM presisere i utlysningstekster at kvinner
oppfordres til å søke, og sørge for at ansettelseskomiteene har balansert sammensetning. Hva
NOTAMs brukere angår, er det god balanse mellom
kjønnene, og vi legger vekt på å behandle alle
brukere med samme imøtekommenhet.
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NO TAM
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
Nedre gate 5, N-0551 Oslo
tlf: 22 35 80 60
fax: 22 35 80 61
e-post: admin@notam02.no
web: www.notam02.no
organisasjonsnr: 983 502 083
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