Skapa episka upplevelser av film,
ljud och media i en miljö i världsklass

NetPort Science Park i Blekinge är en unik plats för utbildning,
forskning och utbyten inom film-, ljud- och nya mediaupplevelser.
Här finns kompetenser, resurser, nätverk, innovativa arbetsmiljöer
och Blekinge Tekniska Högskola med forskare och studenter inom
medieteknik. En ny satsning på biografmiljö med Dolby Atmos
Studio utrustning erbjuder dig många nya möjligheter.

Biograf med branschens senaste teknik
Efterfrågan på Dolby Atmos Studios och kompetenser på området ökar då både
fler biografer utrustas med tekniken och allt fler nya tv-produktioner kräver den.
En nybyggnation på 10 000 kvm i science parken innefattar en biograf för 200
personer med Dolby Atmos Studio. Miljö, ljud och bild noga sammansatt för en
optimal upplevelse.

Postproduktion av ljud och bild
Anläggningen är certifierad för kommersiell produktion av film med Dolby Atmos
ljud med Avid S6 ljudmix. Högkvalitativa laserprojektorer och stora filmdukar ger
dig bästa känsla när du bearbetar bild. Miljön är utrustad för både ljudmix och
grading av film i fullskalig salong och är unik i sitt slag i runt Östersjön.

Mixstudio som en tjänst
Anläggningen är baserad på delningsekonomiska principer och anpassad för olika
typer av användare. Detta ger en god ekonomi för alla aktörer och stimulerar även
nya möten och innovation. Exempel på användningsområden är filmproduktion
och -visning, reklam, e-sport, utbildning, forskning, konferenser, premiärer
och lanseringsevent.

Etablera ditt företag här
NetPort Science Park är en kreativ miljö med tillgång till teknik i världsklass
som gör att du kan fokusera på att skapa de bästa produktionerna för
dina kunder. Säkert och tryggt med minimal risk, då du bara betalar för
utrustningen när du använder den. Just nu söker vi dessutom en aktör som
vill arbeta med att hyra ut anläggningen, attrahera postproduktioner och
som även vill bedriva postproduktionsverksamhet.

BIOSALONGER
Salong 1: Dolby Atmos, 55 högtalare, laserprojektor,
12 m filmduk, 130 sittplatser
Salong 2: Dolby Atmos, 37 högtalare, laserprojektor,
9 m filmduk, 70 sittplatser

TEKNIK I VÄRLDsKLASS
Grading av film på stor duk med DaVinci Resolve
Avid S6 ljudmix med tre separata Pro Tools HDX-system 
Avid Pro Tools HDX 2 Dialog
Avid Pro Tools HDX 3 SFX
Avid Pro Tools HDX 3 Recorder
Avid MTRX ljudinterface mellan Dolby RMU
och QSC Cinema Processor
Ljudformat: Dolby Atmos, Dolby Surround 7.1
och Dolby Digital

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Film
Postproduktion film och reklamfilm
Privat- och företagsvisning
E-sport
Konferenser och event
Utbildning
Forskning;
Medieteknik
Signalbehandling
Upplevelsekvalitet

tillgänglighet
1 timme flyg från Stockholm
2 timmar direkttåg till Malmö och vidare till Köpenhamn
Restauranger i huset
Gångavstånd till B&B, hotell och företagslägenheter

