Robert Hvenström belyste
Grammisgalan 2019
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Årets stora branschfest för Sveriges musikelit gick av stapeln 7 februari på
Annexet. Kvällen inleddes med middag för de 1077 matgästerna innan den 2,5
timmars livesända galan startades med totalt 22 utdelade priser.

Robert Hvenström ansvarade för scendesign, ljusdesign och all video-content
till samtliga artistnummer. Robert säger att processen inför galan var lång.
- Jag, tillsammans med galans producent Ulrica Örn, jobbade väldigt nära
artisterna. Vi hade en klar bild över vad vi ville göra och tillsammans med
artisterna och deras manager så skapade vi det tillsammans. Jag satt 4
heldagar i Brights Group Sweden´s WYG-studio. Väl på plats hade vi en
byggdag, en repdag och sen själva galadagen. Det var ett mycket tight
repschema, men det gick till slut, och resultatet blev riktigt lyckat!
Robert använde sig bl.a utav GLP:s armaturer JDC-1 och GT-1.
Det var första gången han jobbade med dessa och är nöjd med dem.
- GT-1 var väldigt lätt att förstå sig på. JDC-1 hade jag förmånen att ha med
mig i WYG studion veckorna innan, så jag kunde i lugn och ro lista ut hur man
jobbar bäst med den. Jag hade även testat dessa armaturer innan hos Daniel
Hellsten på GLP Nordic i Västerås. JDC-1 är en mycket bra och mångsidig
armatur. Bra output, både i färger och strobe. Stort plus för tilt-funktionen.
Jag använde dessa lampor i princip i alla artistnummer, fast på olika sätt.
- GT-1 fick stå på golvet. Varför jag ville ha just denna armatur var mycket tack
vare zoomen och de ”break-up”-gobos den har. I kameran ger de ett väldigt
fint motljus. Jag såg dessa armaturer första gången när Fredrik Jönsson
använde dem i Melodifestivalen, och tyckte att de såg mycket fina ut.
Dessa var även placerade framför en LED-vägg, så utifrån den konstellationen
är det ett plus att själva armaturen är rätt liten i och med sin baslösa design
som GLP är kända för.
Supporten från GLP med Daniel Hellsten och Gian-Carlo Grimaldi i spetsen
upplevde Robert Hvenström som mycket bra, de skötte sig briljant.
Bright Group Sweden var leverantör av scen, ljus, video och ljud och de hade
även hand om den tekniska projektledningen.
HDR levererade kameraproduktionen.
- Det är väldigt många inblandade i ett sånt här stort projekt och alla runt om
mig gjorde ett strålande jobb, hälsar Robert. Ett stort teamwork!
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Mer information och produktbeskrivningar hittar du här: GT-1 och JDC-1

Vårt SHOW ROOM i centrala Västerås invigdes i augusti 2018.
Intresset är redan stort och det är förstås jätteroligt!
Vill ni se vårt utbud och testa våra produkter är ni varmt välkomna
att kontakta oss så bokar vi in en dag som passar er.

KONTAKTA OSS
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