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Sorry for regnet

Til tross for våre bønner til værgudene ble vi ikke hørt, og når de først 
bestemte seg for å ha regn så ble det skikkelig regn!
Som mange av dere fikk erfare så ble det en lang kø, som flyttet seg 
sakte framover. Det viste seg at denne køen skyldes folk som ikke har 
registrert riktige opplysninger på PTN-kontoen. Vi ble overrasket over 
at så mange hadde feilregistrert seg. 
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TheNewsGathering

Kjære Deltaker, 

I år er det jeg som er Deltaker-
ombud på The Gathering. 

Deltakerombud er en still-
ing som ble opprettet for å 
ivareta deltakerenes ve og 
vel. Det gjelder alt fra om 
du trenger noen å prate 
med om ting går litt trått, 
til andre ting som ikke faller 
naturlig inn under andre crew. 

Jeg håper du får et fantas-
tisk TG i år, for det er mange 
i crew som gjør det de kan 
for å lage TG til en opplev-
else du sent vil glemme. 

Når du ser meg, stopp meg 
gjerne. Jeg er ikke farlig, og vil 
gjerne høre hvordan du har 
det på TG, eller bare si hei. 

Dersom du trenger å komme 
i kontakt med meg, kan du 
henvende deg i Info:Desk. 

Hjertlig hilsen Eileén - 
Deltakerombu

Foto: Steinar H. Gunderson

Velkommen til 
the GatherinG 2009
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Av: Berit Emilie Nordbø

Det er HOA (Hamar Olympiske 
Arena) som har ansvaret for 
driften av Vikingskipet. Drift-
ssjef i HOA Jon Andersen kan 
opplyse de som måtte lure på 
hvordan Vikingskipet fungerer 
om følgende:

Slik legges isen:

# Kuldeanlegget starter cirka 
35-40 timer før det startes 
med vanning

# Det kjøles ned en saltlake, 
som har frysetemperatur på 
-31 celsius. Sakte men sikkert 
går temperaturen ned til ca 
-10 grader. Denne saltlaken 
går i rør i hele hallen med 10 
cm mellom rørene.

# Når det er -6 grader på tip-
pen starter HOA å vanne. Da 
fyller de opp en tank på 5000 
liter. Denne har en bom på 12 
meter,og de kjører i et tempo 
som innebærer at de etter 
én runde har tømt tanken og 
bygd én mm is. En tank tar i 
underkant en time.

# Når de har 6 mm is, tar de 
en pause slik at alt er frosset. 
Så “males” isen hvit. Dettte er 
rent kalk, og produktet heter 
Microdol. Det er et hvitt pulver 
som de blander ut i 1000 liter 
vann. Denne “melkejevnin-
gen” har de så i en vanlig 
traktorsprøyte, og med en 12 
meters spredebom dusjer de 
dette runde på runde til isen 
er helt hvit. Etter det måler 
de opp og merker alle linjer 
som start, mål også videre. 
Så forsegles alt dette med litt 
vann, før de igjen fortsetter å 
bygge is med tankvogna.

# Når isen er ca 15 mm, er 
den tykk nok, og de finhøvler 
toppen og preparerer denne. 

Så er isen klar.

# Tidsforbruket er cirka 35-
40 timer innfrysing pluss 30 
timer med å lage isen. Det 
blir altså 1,5 døgn innfrysing 
og i overkant av et døgn til å 
lage isen.

Slik fjernes isen:

# På siste dag av en isperi-
ode stopper de kuldeanlegget 
cirka klokka 17.

# Litt av den kalde saltlaken 
går gjennom varmeannlegget 
og varmes opp sakte. Dette 
fører til at betongen varmes 
sakte, men sikkert fra ca -10 
til +10.

# Neste morgen cirka klok-
ka 8 har toppbetongflaten en 
temperatur på 0 grader og 
isen begynner å slippe uten å 
ha smeltet noe.

# Så kommer det inn en stor 
hjullaster, skufler isen sam-
men i flere store hauger og 
kjører den ut. En eller annen 
gang smeltes isen ute, når det 
er varmegrader. Det eneste 
som blir igjen er et hvitt lag 
med kalk som spyles bort.

# Etter 4-5 timer er all is 
ute. De kjører så over med 
vaskemaskin et par ganger.

# Hele dagen og natta kjøres 
det litt mer varme i betongen. 
Neste dag klokka 08.00 er hal-
len klar til å rigge til andre 
arrangementer. Dersom det 
kniper veldig så kan en starte 
kl 24.00, men da er ikke be-
tongen tørket.

Så lang tid bruker Vikingskipet bruker fra å 
være en isdekt arena til å være en normalt 
temperert messehall, eller i dette tilfellet – 
huse et dataparty.

Når isen ligger:
# Vanlig treningsforhold: Istemperatur på -4. Halltemperatur 
på +8. Lys ca 350 LUX
# Forbedrede forhold: Istemperatur på -7. Halltemperatur 
på +12. Lys ca 600 LUX
# Mesterskapsforhold: Istemperatur på -8,5. Halltemperatur 
på +16. Lys ca 950 LUX

Så lang tid bruker isen
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Allerede nå er det er kun 
få timer til første runde 
med deadlines på TG 2009. 
Blant annet har du mu-
lighet til å bli kåret til MS 
Paints Picasso. Det gjelder 
å finne frem skjulte evner, 
så har du mulighet til å 
vinne heder og ære.

Paint-compoen er free-
style, det vil si at det ikke 
vil gi gitt temaer eller 
rammer for bidragene, 
andre enn at det skal være 
laget i MS Paint eller et 
lignende program (Se un-
der “Creative” på gather-
ing.org for detaljer). 

Deadline torsdag morgen
Etter at bidragene er 
levert via et webbasert 
composystem (hvor alt 
foregår via partyticket.

net) vil en jury velge ut 
opptil 25 av disse som vil 
delta i avstemningen blant 
deltakerne om The Gath-
erings beste MS Paint-verk. 

Men skal du delta på MS 
Paint-compoen, bør du 
sette igang. Sammen med 
flere andre compoer er 
deadline allerede dag to 
av The Gathering. Full-
stendig deadline-infor-
masjon ligger på websid-
ene gathering.org under 
“Creative”.

Hemmelig premie
Det kanskje aller beste 
med MS Paint-compoen er 
at premien kan være hva 
som helst. 

- Premien vil uansett være 
noe som er kult å få, sier 

Anders “Duckers” Lassen, 
sjef for Event:Creativia.

Han oppfordrer også så 
mange som mulig til å 
delta på de kommende 
kreative compoene.

- Det gir deg en helt ny 
mening med datapartyer, i 
stedet for å bare konsum-
ere bruker man også tiden 
på å skape noe, det er noe 
jeg selvfølgelig vil anbe-
fale, forteller Lassen.

- Vi har ekstra mange 
konkurranser i år. Det var 
mye ved tanken på at alle 
kan bidra med noe kreativt 
som gjorde at vi nå kan ha 
enda flere deltakere enn 
tidligere, skyter Jens Ådne 
“Quarryman” Rydland inn. Tekst: Stian Johansen

Ill.: Ola Christian Gundelsby

Paint deg til gavedryss
Deadlines torsdag:

Themed Graphics 10:00
Logo og reklame for Luna 
Travels som arrangerer 
turer til månen

Little Big Planet 12:00
Skap et kult brett eller 
lag noe uvanlig med den 
innebygde editoren i Little 
big Planet.

Game Concept 12:00
Dokumenter en spillidè og 
legg ved tegninger/illus-
trasjoner og sketsjer.

Screenshot 12:00
Ta en skjermdump som 
viser noe interresant.

MS-Paint 12:00
En illustrasjon som viser 
dine Paint-skills.

Fast Remix 16:00
Du har fire timer på å 
remixe en låt gitt klokken 
12:00 ved Creative Work-
shop

Photo 16:00
Et bilde som viser noe in-
terresant, vakkert, inspir-
erende...

Freestyle Music 23:59
Original musikk produsert 
med hvilke verktøy/in-
strumenter som helst. Alle 
sjangre tillatt

Freestyle Graphics 23:59
Bilder/illustrasjoner laget 
med hovedsaklig datam-
askinen som verktøy.

Rendered Graphics 23:59
Modellerte bilder/grafikk

The Gathering kan i år skilte med flere spennende nyheter. Noen av dem finner du som 
compoer i den kreative delen av partyet. Som en storslått konkurranse i MS Paint.
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Slik redder du deg selv
Det er ikke bare fly 
som har sikkerhets-
planer. TG har også 
nødutganger foran, 
i midten og bak.

For din egen sikkerhet bør 
du lese gjennom evakuering-
splanene slik at du vet hvor du 
skal gå dersom det skulle opp-
stå en evakueringssituasjon. 

Skulle det oppstå en situasjon 
som krever at man må forlate 
hallen, så vil det bli gutt ut 
beskjed på PA-anlegget. Man 
skal da ta på varmt tøy (jak-
ke/genser) og gå til nærmeste 
nødutgang. 
 Men ta ikke med utstyr. Hvis 
noen prøver å ta med dette, 
vil de bli stoppet med det, og 
utstyret blir tatt fra dem. 
Dette er for å unngå at noen 

forsøker å stjele, og dessuten 
for å lettere få folk ut av hal-
len. 

Nødutgangene på kartet er 
merket med fargede piler, 
fargene på kartet tilsier hvilk-
en retning man bør gå for å 
komme til nærmeste nødut-
gang fra stedet man er i det 
øyeblikket. 
 Er du i tvil kan du spørre et 
crewmedlem. Disse vil være 
gjenkjennelig i sorte gensere 
merket med “CREW” eller jak-
ker merket med “SECURITY”. 

 Når man har kommet ut av 
selve skipet går man til nærm-
este samlingsplass: 

# Ved sørenden av skipet – på 
den store parkeringsplassen
# Ved hovedinngangen, hvor 
man trekker opp mot sørsiden, 

bort fra hovedinngangen.

Her holder man seg samlet til 
videre beskjed blir gitt, even-
tuelt et klarsignal blir gitt fra 
Security, til at man kan gå inn 
igjen i hallen. 

NB! Kartet avviker litt fra 
hvordan det ser ut i re-
aliteten, men valg av rømn-
ingsvei er det samme.

Tekst: Berit Emilie Nordbø

Det var Steinar Kveit 
Bjerklund som han-
ket inn første adresse 
blant deltakere.
Tekst: Leif Kirknes 
Foto: Kjell Arne Steinsvik

Plutselig stormer fire- fem folk fra 
Tech:Net ut fra nerdebula si. De har 
et mål for øyet: Å gratulere den unge 
mannen som hanket inn årets første 
ip-adresse ved deltakerbordene. 
Joggeturen går bort til Steinar Kveit 
Bjerklund på rad 39. 
- Gratulerer med første ip, sier en 
av de fem crew-kledde.
Bjerklund legger ikke skjul på at 
han er svært tilfreds med den gjeve 
æren av å få første IP:
- Jeee, sier han.
Videre kan Bjerklund fortelle at han 
ikke bare var førstemann til å få 
IP, men at han faktisk også var den 
første som fikk deltakerbånd på ar-
men.
En fin belønning når man har ventet 
på at dørene skal åpnes i et lite, 
blått telt.
Og hva er det første som skal gjøres 
nå som IP-en er hanket inn?
- Jeg skal på Facebook og oppdat-
ere statusen min for å si at jeg var 
førstemann til å få IP, sier Bjerk-
lund.

Første IP i skipet
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Etter at folk sluttet å 
drasse med seg kilos-
tunge CRT-skjermer og 
gikk over til lettere LCD-
er, har strømbruken 
per deltaker sunket. I 
fjor gikk det nøyaktig 
1A per bruker.

På The Gatherings forum er 
det hvert år livlige diskus-
joner om den såkalte 1A-
regelen, som går ut på hvor 
mye strøm hver deltaker har 
å disponere. Det sies at med 
dagens teknologiske utvikling 
så er strømforbruket nødt til 
å gå oppover. 
Det kan vi faktisk avkrefte!

-  1A pr bruker er noe vi selv 
har annonsert til våre bruk-
ere. Trenden viser faktisk at 
strømmengden har sunket de 
siste årene, sier Fredrik Olas-
tuen, chief i Tech:Support. 

Han forteller at LCD-skjermer 
har hatt mye å si. I 2006 var 
forbruket 1,29A per bruker, 
da med få LCD-skjermer
I 2007 var forbruket 1,16A 
per bruker, med en del LCD-
skjermer. I 2008 var forbruket 
nede i nøyaktig 1A per bruk-
er, da med overvekt av LCD-
skjermer.

Dette viser at forbruket fak-
tisk går ned, selv om det kan 
se ut til å være det motsatte. 

Olastuen forteller at han i 
likhet med forumbrukerne 
også trodde at strømforbruket 
stadig økte.

- Så feil kan man tydeligvis ta, 
sier han.

Store skjermforskjeller
Grunnen til nedgangen i 
strømforbruket er altså først 
og fremst skjermutviklingen. 
Olastuen forteller at det er 
alltid skjermene som har vært 
de store strømslukerne, og jo 
flere som går over til LCD, jo 
mindre strøm bruker man.

For eksempel bruker en 17” 
CRT-skjerm, altså en god, 
gammeldags skjerm, 75-100 
Watt, mens en 17” LCD – altså 
en flatskjerm – bruker 35-50 
Watt. Dette utgjør 0,43A i 
mindre forbruk per bruker.

Ettersom strømforbruket i fjor 
var nøyaktig 1A pr bruker, så 
sier det seg selv at 1A-regelen 
ikke endres foreløpig.

Fortsatt kjølebag-nei
Det har også vært livlige 
diskusjoner om bruk av  
minikjøleskap/kjølebag på 
plassene. 

Olastuen forteller at dette 
er noe Tech-crewet sier 
konsekvent nei til. Noen av 
grunnene til dette er at et 
kjøleskap trekker veldig vari-
abelt med strøm, og dermed 
gjør strømnettet ustabilt. 
- Dette er svært uønskelig og 
kan være skadelig for maski-
nene som står på plassene, 
ifølge Olastuen.

Tekst: Berit Emilie Nordbø

LCD ga strømkutt

Visste du at:
# Det er fra 1 – 5 kurser i re-
serve i de fleste skapene.

# Det er byttet ut 3000 
meter med skjøtekabel de 
siste 3 årene, gått opp til 
2,5 kvadrat.

# Det er byttet ut 70 meter 
4X150 + j kvadrat kabel og 
300 meter. 4X95 + j kvadrat 
kabel.

# Det er tatt i bruk 3 nye 
fordelere.

# Alle skap blir kontrollert 
2 ganger i døgnet med både 
temperatur og måling av 
forbruk (Ampere)

# Det har blitt ett mye 
bedre strømnett etter at 
mange av CRT-monitorene 
er byttet ut med LCD moni-
torer – dette på grunn av 
at de gamle jerntrafoene 
som satt i CRT-skjermene 
begynte å spille sammen og 
lagde en mengde harmoni-
ske spenninger. Det er målt 
spenninger opp i noe som 
kalles 12 harmoniske spen-
ninger.

# Det er 2 trafoer i Viking-
skipet, som utgjør 2 X 2500 
A i 3 fase 400 volt. 

Maks forbruk i 2008 var 
cirka 2800 A.
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Fine hyller!
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Innsjekkskø
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Innsjekkskø

- Når vi først er her, er det greitt å 
kome først i køa. Men det er ikkje difor 
vi er her. Det er for å ha det gøy og 
finne på noko nytt og kult, som andre 
og synest er kult, seier karane i The 
Portal. 
Fredrik Haarstad, Fredrik Brun, Ken-
neth Flugheim og Mikkel Danielsen ut-
gjer kjernen i telt-gjengen, i tillegg til 
“insideren” Pia Vestby i medic-crewet 
på The Gathering.
- Vi skulle egentlig på hyttetur til Try-
sil, men hytta var opptatt. Då blei det 
dette, seier Mikkel.
- Då måtte vi tenke kreativt, påpeikar 
gjengen.
Dermed vart idéen om å lage ein ei-
gen liten datafest utanfor skipet fødd. 
Med tre fullasta bilar og to tilhengarar 
køyrde dei frå Drøbak klokka 13.37(!) 
søndag med Hamar som mål.

Sjølvforsynt
Partyteltet til The Portal er truleg ei 
av dei mest kreative overnattingsløys-
ingane som har dukka opp på parker-
ingsplassen i forkant av The Gather-
ing. Kjøken, databenk, DJ-boks og til 
og med chillout-zone har fått plass i 
teltet.
- Vi har dieselaggregat utanfor teltet 

og UPS, så dersom vi gløymer å fylle 
bensin på aggregatet, som vi allereie 
har gjort eit par gongar, har vi straum 
i om lag 20 minutt. Som varmekjelde 
har vi ein propanovn, men vi måtte 
kjøpe ein ekstra vifteovn då det berre 
var 6-7 grader inne i teltet første nat-
ta, forklarar Haarstad.
Som dei ekte nerdane dei er loggar dei 
sjølvsagt både wattforbruk og tem-
peraturhistorikk i teltet og publiserer 
grafane på heimesida www.theportal.
no. For gjengen er på nett, sjølv om 
dei takka nei til tilbod om gratis net-
tilgang frå Vikingskipet. Med mobilt 
breiband delt på heile gjengen oppnår 
dei likevel akseptabel hastigheit.
- Det var ei prinsippsak for oss å takke 
nei til nett frå Vikingskipet. Tanken er 
å vere heilt sjølvstendig her ute, utan 
å vere “sponsa” av The Gathering. Det 
hadde ikkje vorte like sjarmerande, 
hevdar dei.

Bålgjeng
Det er fleire på parkeringsplassen. 
Samla rundt eit bål, iført svarte søp-
pelsekkar, sit Ida, Eivind og Jonas. Dei 
lure på kva som skjer i skipet mens dei 
sit der. 

- Dere skulle ikkje skrudd av webkam-
eraet, seier Ida med eit smil. 

Som dei andre vi snakka med, har dei 
forhåpningar både til åpningsshow og 
temaet i år. 
Kvifor vi sit her ute? Det var ikkje heilt 
planlagt, vi dro ned på impuls, for-
teller Eivind. 
Men sjølv om dei er våte og kalde, er 
det klart at de har det kjekt.
- Eg gledar meg. Heile pakka er bra. 
Og så skal eg på masse foredrag, seier 
Ida. 
- Det er noko magisk med det heile, det 
sosiale. Du finn ikkje 5000 menneske 
med same interesse og sinnstemning så 
mange andre stedar, seier Daniel.
I ein bil litt lenger borte sit ein og gle-
dar seg til å få deng av jenter.
- Eg gledar meg til å bli eigd av jenter i 
CS, seier Michael, som kjem for tredje 
gang. 
Han sit i ein bil saman med Jørgen, 
Marius og Helene. Dei hadde håpet å 
komme først, men fortel at draumen 
blei knust ganske fort. 
- Vi treng litt plass når vi skal rigge opp 
hylla vår, blant annet. 

Ope telt
Tilbake til campingvognen. Ute på 
plassen har dei hatt ope telt for alle 
som vil inn og sjå. Eigen IRC-kanal og 
tilbod om gratis sjokoladekake lokka 
fleire gjestar inn i teltet dagane før 
The Gathering opna.
- Vi har hatt mykje besøk, blant anna 
av ein som var inne på IRC-kanalen vår 
og reiste heilt frå Oslo for å besøke 
oss. Det var og ein som bur nokre kilo-
meter bortanfor Vikingskipet som kom 
på besøk natt til tysdag, seier dei.
Samtlige gledar seg også til det mykje 
omtalte opningsshowet. 
- Det er litt hypa, men eg trur det blir 
bra, seier Fredrik, som kjem på sitt 
niande The Gathering.
Ole, Daniel og Anders er også i teltet, 
men kun på besøk. Dei bur i ein utle-
igehengar litt bortanfor – det er ikkje 
fullt så sofistikert som partyteltet. 
- Det er enkelt, men kjekt. Om du ik-
kje er klaustrofobikar. 
Då The Gathering opna onsdag morgon, 
var gjengen i The Portal som lova først 
i køa.
Men dei var långt frå dei einaste som 
var tidleg ute med å møte opp utafor 
skipet.

Somme er ivrigare enn andre i førebuingane til The Gathering. 
Gjengen i “The Portal” var på plass utanfor skipet allereie søndag. 
Utstyrt med partytelt, straumaggregat, mobilt breiband og DJ-boks 
gjorde dei ventetida til ein fornøyelse.

Har telt ned siden mandag

Tekst: Kjell Arne Steinsvik og Marcus Irgens.
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- Kult! Det var det første 
som slo meg då eg fekk 
meldinga. Det er ikkje ofte 
eg vinn, så det er alltid 
kult å vinne, seier den luk-
kelege TG-deltakaren. Han 
hadde eigentleg avskrive 
heile datafesten og plan-
lagt å bruke påska til ar-
beid. Berre timar etter 
at han hadde avtalt dette 
med sjefen, kom telefonen 
frå Sandholtbråten og han 
måtte legge om planane 
att.
Tysdag morgon møter han 
parat opp på The Gather-
ing. Det er første gangen 
han deltek på arrange-
mentet, men han har høyrt 
mykje bra om det på føre-
hand.
- Eg har bare postive for-
ventingar til The Gather-
ing, så eg gleder meg. Eg 
har høyrt mykje bra om 
TG, og eg gleder med til 
å dyrke mine interesser og 
møte andre menneske. Det 
vert gøy, seier Martinsen.

Tekst: Kjell Arne Steinsvik
Foto: Sondre Langenes 

Fekk TG-billett på overtid
Anders Martinsen (21) 
frå Drammen var den 
siste i Partyticket-køa 
som ikkje fekk billett 
då billettsalet vart 
stengt. Han hadde di-
for planlagt å arbeide 
i påskeferien. Tysdag 
fekk han ein gledelig 
telefon frå Info-orga-
nizer Frode Sandholt-
bråten som spanderte 
ein gratisbillett på 
Martinsen.
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Tekst: Berit Emilie Nordbø
Foto: Kjell Arne Steinsvik

Når du sitter og leser den ryk-
ende ferske utgaven av The-
NewsGathering håper vi du har 
fått tatt deg en dusj, skiftet 
til tørre klær og fått igjen 
varmen. 

Som mange av dere fikk erfare 
så ble det en lang kø, som flyttet 

seg sakte framover. Det viste seg 
at denne køen skyldes folk som 
ikke har registrert riktige op-
plysninger på PTN-kontoen. Vi 
ble overrasket over at så mange 
hadde feilregistrert seg. 

I løpet av kort tid fikk vi opp 
maskiner på søndre sving for å 
avlaste innsjekkingsbuene. Det 
førte til at køen gikk litt fort-
ere, men når det først er kø så 

er det kø - ting tar tid. 
Vi håper at alle husker å sjekke 
sine PTN-kontoer før neste The 
Gathering, så vil køen forhåpen-
tligvis gå smertefritt :-) 

Mange av dere er gjennomvåte 
og iskalde etter å ha stått noen 
timer i regnværet. Vi ber dere 
om å ta en dusj, og hvertfall 
skifte til tørre klær. 

Videre må dere passe på å få 
nok mat og drikke slik at krop-
pen får nok energi og du vil 
føle deg opplagt. Er du trøtt 
så er det lurt å få et par timers 
høneblund, for åpningsshowet i 
kveld vil du ikke gå glipp av! 
Til tross for en kjedelig start på 
The Gathering så ønsker vi dere 
hjertelig velkommen og håper 
at resten av datapartyet blir 
kjempeflott! :D

Sorry for regnet!

Til tross for våre bønner til værgudene ble vi 
ikke hørt, og når de først bestemte seg for å ha 
regn så ble det skikkelig regn! 
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Endelig er onsda-
gen her. Det er tidlig 
morgen, 07:30-ish, 
det regner og herjer, 
men ute på plassen er 
stemmningen god før 
innslippet.

Securitygutta ved inngangsdøra 
sitter og slapper av:

– Det er foreløpig ganske avs-
lappet her, vi benytter stunden 
før innslipp til å ta oss en pust 
i bakken. Det blir nok mer hek-
tisk når folk skal inn i selve ski-
pet, men nå er alt rolig og det 
liker vi!, sier de.

Noen av de som allerede er på 

plass utenfor døra er gutta fra 
teltet på parkeringen. De er de 
første som slipper inn. Flere 
har visst latt seg inspirere og vi 
skimter ett lite telt, samt ymse 
sofaer strødd utover. TG-deltak-
ere vet å skape god atmosfære 
rundt seg, selv i bitende kulde 
og regn.
          
Det er ikke ett surt ansikt å se, 
alle smiler og ser ut som de 

gleder seg til å komme inn.Men 
vi bryr oss ikke mer om det dår-
lige været, for inne i hallen er 
det godt og varmt, og varmere 
skal det bli. 

Kanskje tenkte værgudene at 
de skulle hjelpe til med årets 
tema Fire&Ice?

Tekst og foto: Ida H. Hundeide

Er du klar for det 
råeste, mest ambisiøse 
og omfattende åpn-
ingsshowet noensinne? 
Klokken 22 på onsdag 
begynner gildet.

Tekst: Marcus Irgens

Vi er 20 stykker som har rig-
get i tre dager nå. Vi har satt 
opp og hengt opp to tonn med 
høyttalere med en effekt på ca. 
190.000w, rigget til et rekord-
høyt antall scenelys, og riggen 
generelt er større enn noen 
gang, sier Jørgen Vigdal, chief 
for Event:Stage.
 
Lover overraskelser
Men det store for åpningss-
howet er ikke selve den tekni-
ske produksjonen, men plan-
leggingen i forkant, ifølge 
Aanerud.

Som prosjektleder for selve 
showet, har jeg brukt mellom 
20 og 30 timer i uken siden sep-
tember på å planlegge og å for-
berede, påpeker han.

- Det dukket opp idé på idé. Vi 
skulle ha symfoniorkester, kor, 
ballettdansere – fordi de er så 

sykt pene på scenen, og video 
for å underbygge stemningen, 
og det har vi faktisk fått til 
også. sier Aanerud.

Chief for Event:Activty, Trym 
“7rym” Nævestad, lover at det 
i tillegg til hinsides teknisk ut-
styr rundt og over scenen også 
blir sabla bra show på selve 

scenen.

Det blir et eksepsjonelt åpn-
ingsshow, forklarer han.
Kort fortalt, så blir det Play! 
A Videogame Symphony i stor 
skala. Over 150 mennesker har 
vært har vært involvert. Vi har 
et filharmonisk orkester, kor, 
pyroteknikere det blir over-
raskelser i fleng, sier den entu-
siastiske sjefen.

Anbefaler tidlig oppmøte
Showet starter klokken 22 og 
varer til godt over midtnatt. 

Nævestad anbefaler folk å 
møte opp klokken 21 for å få 
god plass.

Klokken 2130 begynner vi med 
warmup, det bør du heller ikke 
gå glipp av. Der kommer masse 
viktig informasjon som du virke-
lig bør få med deg, sier han.
Ann-Mari Pettersen, Arrangør 
for symfoniorkesteret, har 
brukt tundt to måneder på å ar-
rangere åpningskonserten.

Det vil si at jeg har hørt over 
andre orkestre som har spilt 
låtene vi bruker, og skrevet nye 
noter som er tilrettelagt orkes-
teret her på The Gathering. Vi 
har blant annet brukt musikk 
fra Battlefield 1942, Final Fan-
tasy og Super Mario, forteller 
Pettersen.

Stemningsrapport onsdag

Fyr og flamme til Nintendo-musikk



TheNewsGathering #2/2009  Side 13TheNewsGathering #2/2009  Side 12 TheNewsGathering #2/2009  Side 13TheNewsGathering #2/2009  Side 12

Slik så det ut før du kom
Lurt på hvordan hallen ser ut uten deg og vennene dine? I lange tider før åpningen har flittige mennesker bygget, snekkret, ryddet, målt 
opp, satt ut og kobla ting og tang slik at du får oppleve det du gjør på TG. Her er en liten bildeserie fra tirsdag 07.04

Tekst og foto: Ida Henriette Hundeide

Det er tomt i hallen uten deg, og vi er alle glad for at du nå har kommet deg på plass!


