MIKALSEN
FILM OG VIDEO
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Alle priser er inkl. mva. og inkl. standard trykk på cover

P R I S L I S T E
Tape til DVD og minnepinne
VHS/SVHS, inntil 120 min

Kr. 200,-

VHS/SVHS, over 120 min må legges på 2 stk DVD

Kr. 400,-

Mini-DV , VHS-C, Video8, Hi8, Dig8 inntil 120 min

Kr. 200,-

Betamax / 2000 og minnekort inntil 120 min

Kr. 400,-

Ekstra kopi , pris pr. DVD.

Kr. 100,-

Alle kamerakassetter overføres direkte til DVD,
Dersom man i tillegg ønsker dem på minnepinne
koster dette kun kr. 50,- pr film (+minnepinnen)

Kr. 50,-

Smalfilm til DVD og minnepinne
Super8 pr. påbegynt 30 min (Maks 8 småspoler), Kr. 900,inkludert bakgrunnsmusikk (kan velges bort) og 2
kopier på DVD eller 1 kopi på minnepinne.

Gamle videoopptak forringes over tid.
De fleste av oss har liggende opptak på 8mm smalfilm, VHS, Video8,
VHS-C eller andre videokamerataper av forskjellige typer som kanskje verken blir sett så mye på og i tillegg forringes med årene. I
verste tilfelle kan disse opptakene være tapt for alltid når de en dag
tas frem igjen for å sees på. De færreste har utstyr selv for å få dette
overført til DVD/minnepinne, og mange har heller ikke mulighet for å
få avspilt sine gamle taper/filmer. Får man disse tapene overført til
et digitalt medium, vil kvaliteten holde seg like bra så lenge DVD
platen / minnepinnen er intakt. Gamle opptak av barn / barnebarn /
foreldre / besteforeldre osv. er også fine gaveideer.

Mikalsen Film og Video

Papirbilder/negativer m.m. (Pris på forespørsel)

Våre video/filmkonverteringstjenester startet i 2003 som et samarbeid mellom Mikalsen Film og Video, Datafirmaet Eriko Nor AS og
Aktiv Media i Harstad, totalt ca. 15 ansatte. Med dette samarbeidet
samlet vi den beste kompetansen og det beste utstyret på alle områder for å sikre et best mulig resultat og fornøyde kunder. I dag har
Mikalsen Film og Video kjøpt ut og fornyet alt utstyret som benyttes,
og driver videre med sine tjenester over hele landet.

Andre tjenester

Forsendelse av filmer til oss

Pålegging av tekst på filmene—pris på forespørsel
Ekstra kopi pr. DVD (Kr. 200,- pr. minnepinne)

Kr. 100,-

Skanning slides/bilder/negativ
Pr. slides i ramme (Inkl. slideshow DVD av bildene) Kr. 15,-

Eget trykk på cover og plater, egen musikk lagt på Kr. 800,som bakgrunnsmusikk, utvidet redigering, kapittelinndeling, menyproduksjon m.m. prises på timebasis. Pris pr. time
Musikkassetter, inkl. 1 kopi på CD/minnepinne,
hver side av kassetten som eget spor.

Kr. 400,-

For overføring fra harddiskkamera, minnekort/HD
video og lign. til DVD/BluRay, ta kontakt for pris.

Ta vare på øyeblikkene !!!
TA KONTAKT

Filmene pakkes ned og sendes som brev eller postpakke til oss. Legg
ved et skriv med kontaktinformasjon og evt. nærmere beskrivelse av
jobben du vil at vi skal utføre dersom du har ønsker ut over det som er
beskrevet på neste side angående metode for overføring av videokassetter og smalfilm. Dersom du skulle lure på noe så slå gjerne på tråden eller send en e-post. Vi svarer uforpliktende på alle henvendelser.
Lurer vi på noe når vi mottar filmene så tar vi kontakt. Returfrakt tilkommer på alle ordrer. Minste ordrepris er kr. 300,-.

Mikalsen Film og Video
Sørtorvmyran 14
9414 HARSTAD
Tlf. 90080092
Epost: jipost@online.no
Hjemmeside: www.filmogvideo.no
Org.nr. 985 435 588
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U T V I D E T

KAN DU SVARE

JA
PÅ NOE AV DETTE ?


Jeg har liggende videoopptak av
familie, venner og lignende.



Opptak som gjerne er tatt på ferier, bryllup, barnedåp, fødselsdager, slektstreff eller andre hyggelige sammenkomster.



Disse er tatt opp / filmet med
VHS, VHS-C, Video 8, Hi-8, Dig8,
MiniDV eller 8mm smalfilm.



Jeg vil gjerne ta vare på disse
opptakene før de forringes, avmagnetiseres eller ødelegges på
annen måte.



Jeg kunne tenke meg og gi for
eksempel foreldre/besteforeldre
filmopptak av barna i gave på
DVD/minnepinne.



Jeg vil for en utrolig lav pris ha
flere kopier av mine opptak overført på DVD/minnepinne slik at
barna kan få en kopi hver.



Smalfilm, super8/regulær8
Inkludert i prisen på konvertering av filmen blir
blank film og "surr og skurr" på begynnelse og
slutt av hver spole redigert bort og proffe overganger lagt på. Både farge og lys blir korrigert
under overføringen. De fleste har smalfilm uten
lyd og da legger vi kostnadsfritt på instrumental
bakgrunnsmusikk. DVD-menyer blir produsert og
du får 2 kopier av filmene levert på DVD. Vi lager
også en sikkerhetskopi av filmene som vi arkiverer i tilfelle kunden i ettertid vil etterbestille flere
kopier (Dette kan man reservere seg mot).
Her følger en oversikt slik at du kan sjekke hvor
mye film du har ved å måle diameteren på filmmengden på spolen. Det står ofte en skala på
siden av spolene som forteller hvor lang de er.

15 meter, Diameter +/- 7 cm, 3,5-4 minutter
Det blir lenge mellom hver gang
disse blir sett på når de er tatt
opp på noen av disse formatene.
DVD/minnepinne hadde vært å
foretrekke.



I N FO

60 meter, Diameter +/- 13 cm, 14-16 minutter
90 meter, Diameter +/- 15 cm, 21-24 minutter
120 meter, Diameter +/- 18 cm, 28-32 minutter

Betamax / VHS / VHS-C / Video8 / Hi8 / Digital8 /
Mini-DV / MicroMV samt opptak på minnekort
Overføringen av filmene blir startet der filmopptaket på kassetten starter og filmen
overført til DVD samt at DVD meny blir produsert. Du får så levert filmen på beste merke DVD plate (Verbatim) i sort videocover med standard trykk på plate og cover.

Få redigert dine opptak

Jeg kan i alle fall begynne med å
få overført noen filmer til DVD/
minnepinne så får jeg så avgjøre
om jeg vil gjøre dette med alle
mine opptak.

TA KONTAKT

Noen ønsker å få redigert sine opptak etter eget ønske hvor enkelte sekvenser på
tapen skal være med på platen og andre ikke, eventuelt så inneholder en tape f.eks.
opptak fra et bryllup og en sommerferie, og dette skal på 2 forskjellige DVD plater.
Dette kan vi ordne. Bare gi beskjed om dette i skrivet dere legger ved filmene eller ring
oss. Vi legger filmene på DVD eller minnepinne og sender alt i retur. Dere ser så gjennom DVD’ene og lager en disposisjon på hva dere ønsker å ha med, og sender i retur.

Side 2 av 2

