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

Vi 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.

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

Våre aktiviteter deles inn i kjerneområdene:
1. Hjelp til skapende arbeid 2. Forskning og utvikling
3. Utdanning 4. Formidling
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/  01 FORORD
NOTAMS ÅRSMELDING 2010

         musikklivet er teknologiavhengig musikk  
         den nye folkemusikken. Elektroniske
          instrumenter og verktøy dominerer i yngre 
årsklasser, og utdanningsinstitusjonene ser dette 
i sine søkermasser. Men komponister, musikere 
og kunstnere er oftest overlatt til det 
kommersielle utbudet, og har små muligheter 
for teknisk utviklingsarbeid som svarer til deres 
behov. I dette tidsbildet er NOTAM et knutepunkt 
der kunstnere, formidlere, forskere og utviklere 
møtes. Vi underbygger, utvikler, er døråpner 
for og skaffer oppdrag til tallrike kunstnere, 
komponister og musikere. Dette er ikke de mest 
synlige oppgavene i norsk kulturliv, men noen 
av de viktigste. 

I 2010 har vi fortsatt arbeidet mot å bli et bære-
kraftig nasjonalt senter, slik to stortingsmeldinger 
og en evaluering fra Telemarkforskning, ferdigstilt 
juni 2009, legger opp til. Vi er i sluttfasen av en 
stragegiprosess som har involvert styret, våre 
stiftere, ansatte og brukere. NOTAM skal være 
samlende på tvers av genrer og yrkeskategorier, 
og kjennetegnes ved høy kompetanse, 
tilgjengelighet og endringsdyktighet.

Vårt internasjonale arbeid har vært preget av 
EU-prosjektet Integra, samt signering av 
samarbeidsavtaler med University of 
Huddersfield og De Montfort University. Det 
internasjonale nettverket har ført til flere 
gjesteopphold av utenlandske artister. Vi har 
presentert norske kunstnere, musikere og 
komponister på Warzawahøsten og på 
Huddersfield Contemporary Music Festival.

Symposiet Soundscape i kunsten med 70 
deltakere fra ulike fagmiljøer ble den møteplassen 
og signalprosjektet vi håpet på. Vi følger opp i 
2011 med et nytt symposium, Technology and 
Aesthetics, og dette har blant annet ført til et 
spennende nytt samarbeid med Norsk Filminstitutt.

NOTAMs hovedsatsing på kursfronten for 2010 
var sanntidslyd. Det nettbaserte innføringskurset 
i Max/MSP er det mest omfattende tekniske 
kurset som er skrevet på NOTAM siden starten i 
1993. Fra høsten 2011 vil kurset gi studiepoeng 
gjennom et samarbeid med Norges musikkhøgskole. 
Vi har også oversatt kurset til engelsk, etter 
forespørsel fra University of Huddersfield.

Den urovekkende trenden med nedadgående 
aktivitet i studioene fortsatte et godt stykke ut i 
2010. Dette skyldes støy og kontinuerlig bygge-
aktivitet de siste tre årene. Styrets høyeste 
prioritet i 2010 var derfor arbeidet med flytting 
til nye lokaler for ansatte og våre brukere. NOTAM 
fulgte råd fra Kulturdepartementet om å søke 
samarbeidspartere og sette klare mål for gevinst 
ved flytting. Vi har brukt store ressurser på dette 
arbeidet. Tilsagnet fra Rom for kunst i juni 2010 
skapte enorm entusiasme og detaljplanleggingen 
fortsatte. Dessverre satte vilkåret om at prosjektet 
måtte realiseres innenfor gjeldende driftsrammer 
i kombinasjon med stagnasjon i driftsrammen 
og Kulturdepartementets overføring av post 74 
til Norsk kulturråd uten frie midler, en stopper for 
realisering av flytting i 2011. Det oppleves at vi 
er som en kasteball i en omleggingsprosess, og 
konsekvensene bærer både ansatte og brukere.

Vi gir oss ikke, og satser på å realisere flytting i 
2012. En svært positiv merknad til Statsbudsjettet 
fra Familie- og kulturkomiteen gir oss tro på at 
dette er mulig. Vi er også svært takknemlig for brev 
med støtte til utvikling av NOTAM som samlende 
nasjonalt senter, signert av Norsk komponist-
forening, Ultima og Ny Musikk. Tilsvarende brev 
har vi også mottatt fra Kunsthøgskolen i Oslo 
og Norges musikkhøgskole. Sist men ikke minst 
opplever vi at våre brukere står hundre prosent 
bak vår satsing, og er levende opptatt av et 
bærekraftig NOTAM.

I

Rune Molvær, februar 2011
/01 FORORD

NOTAM ER ET SAMLENDE NASJONALT SENTER MED 

HØY KOMPETANSE OG BRUKERFOKUS
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Harpex
Svein Berge har utviklet en ny metode for 
flerkanals-avspilling. Sammen med Natasha 
Barrett presenterte han metode i en forsknings-
artikkel på et ambisonics-symposium på Ircam 
i Paris 6. – 7. mai. Med eksisterende ambisonics-
metoder har man typisk måttet velge mellom 
realistisk lyd med unøyaktig retningsgjengivelse, 
eller god retningsgjengivelse men med hørbare 
avvik fra originallyden. Med Harpex – High Angular 
Resolution Planewave Expansion – får man både 
god lyd og veldefinert retningsgjengivelse.

Forskningsartikkelen presenterer teorien bak 
Harpex og viser overbevisende funn fra lytter-
prøver som ble gjennomført hos NOTAM i 2009. 
Berge har nå pakket Harpex som en tredjeparts 
programvare som planlegges å lanseres 
kommersielt i 2011.
http://harpex.net

Dag Henning Kalvøy under lyttertesting 
av Harpex på NOTAMs Studio Nordheim. 
Foto: Svein Berge

Foto: Frogman
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Samarbeid 
med universiteter 
i Storbritannia 
NOTAM undertegnet i 2010 to samarbeids-
avtaler med universiteter i Storbritannia, som 
vi har hatt et forhold til i mange år. 

The Music, Technology and Innovation Research 
Centre ved De Montfort University ledes av 
Leigh Landy, som også er redaktør av tidsskriftet 
Organised Sound, hvor NOTAMs Jøran Rudi er 
regional editor. MTI har sammenfallende 
interesser med NOTAM i utviklingen av bredt 
tilgjengelige læringsressurser for skoleverket, og 
vi har et strategisk samarbeid om videre utvikling 
av pedagogikk med elektroniske verktøy for 
komposisjon, i forlengelse av MTIs nettsted 
ElectroAcoustic Resource Site og NOTAMs 
undervisningsprogram DSP02. I tillegg har MTI 
en seminarserie hvor vi bidro i januar og 
februar 2011.

The Music and Technology Center ved Huddersfield 
University ledes av Michael Clarke og har nære 
forbindelser med Huddersfield Contemporary 
Music Festival, som er vidt kjent som en av 
Europas nyskapende festivaler i samtidsmusikken. 

The Music and Technology Center ved Huddersfield 
University ledes av Michael Clarke og har nære 
forbindelser med Huddersfield Contemporary 
Music Festival, som er vidt kjent som en av 
Europas nyskapende festivaler i samtidsmusikken. 
Senteret har overlappende interesser og ideer 
med NOTAMs innen kursutvikling, og har fattet 
interesse for NOTAMs Max/MSP-kurs. Vi har 
avtalt en utveksling hvor komponister, studenter 
og ansatte har arbeidsopphold, og vi mottar 
vår første gjestekomponist derfra, Rose Dodd, 
i mai 2011. Anders Vinjar vil være den første 
norske komponisten i utvekslingen. NOTAM 
avviklet en Nordheim-konsert i senteret i 2010, 
som del av Huddersfield-festivalen, etter 
invitasjon fra festivalsjef Graham McKenzie.

Andre undervisnings-
aktiviteter
Jøran Rudi underviste på Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet 18. Og 19. Mars, 
og var i tillegg ekstern sensor for studenter 
ved både NTNU og Kunsthøgskolen i Oslo.
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Huddersfield-universitetet kan 
by på et av Europas mest avanserte 
multikanals lydstudioer.
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Spanske Francisco López spilte konsert i tillegg til å holde et 
symposieinnlegg. Hans varemerke er et publikum som sitter i en 
sirkel med ryggen vendt mot utøveren i midten, i stummende 
mørke og med bind for øynene. Her før konserten. 

Foto: Liz Palm.
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Ultima
Som medlem av stiftelsen Ultima bidrar NOTAM 
hvert år med egne produksjoner og støtte til 
produksjoner i forbindelse med festivalen. I 2010 
bidro vi med tre produksjoner.

Energy Field er en multikanals lydinstallasjon 
av Jana Winderen som i forbindelse med Ultima 
ble satt opp i foajéen i Operaen mellom 8. og 12. 
september. Installasjonen bygger på lydmateriale 
fra havets og isens bortgjemte dybder. Hennes 
arbeid avslører den usette verdens kompleksitet 
og underlighet, og havets lydtopografi og bre-
isens dybder bringes til overflaten.

– Ved å legge lyttesansen til forståelsen av 
havets skapninger tror jeg at vi kan øke respekten 
for og kunnskapen om dette svært viktige og 
sårbare økosystemet, forklarer Winderen.
http://www.notam02.no/web/2010/08/energy-field/

Bjørn Fongaard var den fremste norske 
pioneren innen elektronisk musikk, og som en 
del av Ultima ble noen av hans verker fremført 

på Henie Onstad Kunstsenter den 12. september. 
Konserten ble produsert av NOTAM, Henie Onstad 
Kunstsenter og Ultima.

Program
•  Galaxe, Opus 46 (For 3 kvarttonegitarer)
•  Sinfonia Microtonalis No.1, Opus 79 (innspilt 1969)
•  Homo Sapiens, for orchestra microtonalis  
   (tape), Opus 80 (innspilt 1966)
•  Elektrofonia No.1 for orchestra microtonalis,  
   Opus 78 (3 movements) (innspilt 1969)
http://www.notam02.no/web/2010/08/bjørn-
fongaard-pa-høvikodden/

Nederlands Kamerkoor og Det 
Norske Solistkor er to av Europas ledende 
kammerkor, og 17. september holdt de konsert 
i anledning 60-årsjubileet til Det Norske Solistkor. 
Konserten ble arrangert som en del av korfestivalen 
Tenso Days med støtte fra Kulturdepartementet, 
og ble produsert av Det Norske Solistkor, NOTAM, 
og Ultima med støtte fra Nederlands ambassade 
i Oslo.
http://www.notam02.no/web/2010/08/
nederland-kamerkoor-og-det-norske-solistkor/

Energy Field av Jana Winderen 
sto i Operaen foajé under Ultima 2010
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NOTAM tilrettelegger for og støtter musikk- og kunstprosjekter initiert 
av våre brukere. Nedenfor omtales noen av produksjonene som ble 
gjennomført i 2009 hos NOTAM eller med hjelp av NOTAMs ressurser.

/06 
NOTAMs nyinnkjøp i 2010 var i stor grad giret mot ulike mikrofoner og mikrofon-
forforsterkere. Det ble også gjort en del programvareinnkjøp og oppgraderinger. I tillegg 
har vi investert i nye MIDI-tangentbrett til begge studioene, med 88 veide tangenter.

Nevnes spesielt kan Soundfield ST350, en 6-kanals mikrofon som kan ta opp i 
ulike stereo- og surround-formater. Vi kommer til å gjøre en del eksperimenter med 
surround-teknikker fremover, og da blir Soundfield-mikrofonen og den tilhørende 
dekoderen svært viktige verktøy.
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FASILITETER

   DATAMASKINER:

   1 Linux/Windows-PC med AMD XP3000+ prosessor, Fedora Cora 6 + Planet CCRMA, 
   Windows XP, M-Audio Delta 1010 lydkort.
   Mac Pro 2 x 2.26 GHz Quad Core Intel Xeon prosessorer med et Digidesign HD 3 Acell 
   system, et 192 I/O interface og et MIDI I/O interface. 1 intern DVD-brenner + 1 firewire   
   DVD-brenner. Lyd fra datamaskinen til høyttalere går gjennom Pro Control 24.

   HØYTTALERE:

   Som standard oppsett i Studio Nordheim har NOTAM Genelec 1030 og Genelec 1029 
   (basshøyttaler) 5.1 monitoring og Genelec 1038 stereo monitoring. Studioet kan rigges 
   med 8 stk. Genelec 1030 høyttalere når det er behov for det.
   

   ANNET UTSTYR:

   Yamaha SY99 Synthesizer, Sony CDP-2000 CD-spiller, Sony PCM-7010 DAT-spiller, 
   Sony MDS-E12 MD-spiller, Alesis XT 20 20-bit A-DAT-spiller, Denon 3800 DVD-spiller,
   Studiologic keyboard med 88 veide tangeter (Numa og Numanano)
   

   DATAMASKINER:

   1 Linux-PC med Pentium4 3.2GHz prosessor, Fedora Cora 6 + Planet CCRMA, M-Audio 
   Delta 1010 lydkort.
   Mac Pro 2 x 2.26 GHz Quad Core Intel Xeon prosesorer med et Digidesign HD 3 Acell system,
   et 96 I/O interface, A-DAT Bridge 24 lydinterface, Steinberg Midex 8 MIDI interface og en  
   CD-brenner. En firewire DVD-brenner, som er koblet til maskinen.

   HØYTTALERE:

   Dynaudio Acoustics Air Series. Det er lagt opp til både 5.1 og stereo lytting.

   ANNET UTSTYR:

   Ashley LX 3088 linjemikser, Sony PCM 2700A DAT-spiller, Sony MDS-E12 MD-spiller, 
   Sony TC-K611S kassettspiller, Kenwood DP 3090 CD-spiller, Symetrix SX 202 Mic Pre-amp, 
   Roland PC-200 MkII MIDI-keyboard, Argon DVD 2006 spiller, Studiologic keyboard med 
   88 veide tangeter (Numa og Numanano)

Studio Nordheim

Studio Wiggen
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Styret har hatt flytting til nye lokaler som 
høyeste prioritet 2010. Tilsagn om tilskudd fra 
Rom for kunst var en enorm motivasjonsfaktor. 
Budsjettbehandlingen for 2011 med stagnasjon 
i driftsrammen gjorde det umulig å flytte raskt. 
Dette var svært nedbrytende både for ansatte 
og brukere. Flytting til nye lokaler har fortsatt 
høyeste prioritet, for å unngå at leveringsevnen 
til NOTAM skal synke, og for å ta vare på det 
fysiske og psykiske arbeidsmiljøet for ansatte 
og brukere.

NOTAM forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling
NOTAM har god balanse mellom kjønnene i styret, 
men en skjevhet i staben. Ved nyansettelser vil 
NOTAM presisere i utlysningstekster at kvinner 
oppfordres til å søke, og sørge for at ansettelses-
komiteene har balansert sammensetning. 
Hva NOTAMs brukere angår, er det god balanse 
mellom kjønnene.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet er gjennomgående godt, og de 
ansatte drar nytte av hverandres kompetanse 
slik at NOTAM fremstår som en enhet med stor 
bredde. Brukernes tilbakemeldinger bekrefter 
dette. De framhever også det unike ved samspillet 
mellom en kompetent stab og den ressursen 
brukerne representerer for NOTAM.

Notto Thelle og Kjetil Matheussen har hatt 
kortere permisjoner for å sluttføre sine master-
grader i henholdsvis Musikkvitenskap og 
Informatikk. Hans Wilmers var i fødselspermisjon 
fra 1. januar til 20. mai. Asbjørn Flø har ett års 
permisjon fra 1.mai 2010 – 1. mai 2011 på grunn 
av komposisjonsoppdrag.

Antallet som arbeider på heltid har vært stabilt 
i 2010, noe som gir en positiv utvikling med 
tanke på muligheten til å nå langsiktige mål. 
En av disse stillingene er midlertidige. En fortsatt 
god tjenesteproduksjon forutsetter at denne 
stillingen kan beholdes.

Sykefraværet i 2010 var på 1,4 %, noe som er 
imponerende vurdert ut fra belastningene 
ansatte er utsatt for grunnet byggestøy og støy 
i lokalet. Dette har pågått i tre år nå. Vi har også 
arbeidet i forhold til gårdeier for å redusere 
støyen fra et nytt ventilasjonsanlegg, som ble 
installert i 2008. Det generelle lydnivået i lokalet 
er målt til 50 dB. 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.

Etterspørselen i studioene har ikke overraskende 
nok gått noe ned på grunn av dette. De ansattes 
fleksibilitet og vilje til å finne løsninger, slik at 
prosjekter kan gjennomføres utenom ordinær 
arbeidstid og på tidspunkter hvor det er ro i 
lokalene er imponerende.
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NOTAM
Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
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Nedre gate 5, N-0551 Oslo
tlf: 22 35 80 60
e-post: admin@notam02.no
web: www.notam02.no
organisasjonsnr: 983 502 083

Oslo, 18. februar 2011
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