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National Stereoscopic Association of America er landsorganisasjonen for stereofoto klubbene i USA, og de 
holder hvert år, en ukes lang kongress som kalles 3D-Con. I 2017 skal ISU holde sin kongress i Irvine, Cali-
fornia som da slås sammen med NSA sin 3D-Con for ett fantastisk stort arrangement. LA ligger 45minutter 
unna med bil så vi kan forvente Hollywood påvirkning, og utflukt til Disneyland.

Dette nummeret av Stereofoto nytt er en rapport fra Jan Robert Williamsen sin deltagelse på 3D-Con i Tulsa, 
Oklahoma, Juli 2016.

En spennende uke som inneholdt, 3D visninger, 3D utstillinger, En stor auksjon, Workshops, foredrag, Speci-
al Interest Groups, konkurranser, banketter, utflukter, rom hopping og en stor salgsmesse.

Howdy cowboy!! Jan Robert kjøper en ny hatt i Dallas, Texas

Stereofoto nytt er et medlemsblad for Stereofoto Norge
en forening hvis formål er å skape et sosialt og faglig stimulerende miljø for 
stereofoto-, stereofilm- og 3D-interesserte i Norge
http://www.stereofoto.no/

Tekst, foto og layout: Jan Robert Williamsen

http://www.stereofoto.no/
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3D visninger
Inneholdt stor variasjon, alt fra profesjonelle videoproduksjoner til feriebilder med musikk. Den mest 
imponerende var etter mitt syn: Polar Bears: A Summer Odyssey (2012)

Publikum fikk stemme fram sin favoritt og vinneren ble:
”Disneyland by Night in 3D HDR” av Carl Wilson som var ett nydelig slideshow med nattbilder av 
arkitektur/bymiljø fra Disneyland, der himmelen var byttet ut med stjernehimmel.

Det ble også vist ett utvalg fra The 12th Annual LA 3-D Movie Festival
Og i samarbeide med 3-D Film Archive, ble den nyrestaurerte filmen Gog (1954) vist i sin helhet
http://3d-con.com/theatre.php

Her ser vi Eric Kurland fra 3-D Space i LA dypt konsentrert og styrer all teknikk under 3D-visningene

Sammen med 3-D Space lanserte 3-D Film Archive ett kickstarter prosjekt for å redde filmen SEPTEMBER 
STORM (1960) Den første 3D filmen i CinemaScope, som faktisk ikke er vist i 3D på 55år. Ett bidrag på 100$ 
gir deg en spesial versjon av Blu-ray filmen for Kickstarter deltagerne. De har allerede nådd første mål for 
restaurering, og ett tilleggsmål med kortfilmen Sea Dream er mulig hvis de når 30’000$
Link til Kickstarterprosjektet: SEPTEMBER STORM (1960) 3-D Digital Feature Film Restoration er her:
https://www.kickstarter.com/projects/3-dspace/september-storm-1960-3-d-digital-feature-film-rest

To 5000 ansilumen projektorer med sirkulære polafilter viser bilde på ett sølv-rammelerret på 3x5 meter. I 
bakgrunnen ser vi Andrew Hirst fra UK fortelle om en konkurranse.

http://www.imdb.com/title/tt2403931/
https://www.flickr.com/photos/sleightman3d
http://la3dclub.com/la-3-d-movie-fest/
http://www.imdb.com/title/tt0047033/
http://3d-con.com/theatre.php
http://ejkdreamer.wix.com/3-dspace
http://www.3dfilmarchive.com/
http://www.imdb.com/title/tt0054290/
http://www.imdb.com/title/tt0054290/
http://tinyurl.com/SaveSeaDream
https://www.kickstarter.com/projects/3-dspace/september-storm-1960-3-d-digital-feature-film-rest


Foredrag

Her ser vi Melanie og Denis Pellerin fra London Stereoscopic Company, de hadde stand der de solgte bøker, 
stereokort og OWL viewere. Ett nytt OWL VR Kit for smarttelefoner var lansert, den baserte seg på at de 
hadde festet en magnetisk plate til en vanlig OWL og brukeren må tape fast en metallplate på baksiden av 
smarttelefonen sin. Jeg fikk prøve det i praksis, og det fungerte bra. 

Alle som deltok på kongressen fikk den nye Lite OWL. En svært portabel og hendig liten viewer.

Brian May var invitert til å snakke om sin nye bok, men siden Brian ble forhindret kunne medforfatter 
Denis Pellerin gjøre det istedenfor. Han holt et interessant foredrag rundt den nye boken ”Crinoline: Fashi-
on’s Most Magnificent Disaster”. Som gir oss innblikk i en av 1800 tallets mest spesielle moter.

http://www.londonstereo.com/
http://www.londonstereo.com/vr-kit.html
http://www.londonstereo.com/lite-owl.html
http://www.londonstereo.com/books-crinoline.html
http://www.londonstereo.com/books-crinoline.html


Workshops

VR Show & Tell
Var en enkel innføring i apper og viewere. Vi fikk demonstrert en Android telefon med 5.5” lentikulær 
skjerm i full HD som er det beste jeg har sett så langt av elektroniske skjermer. VKworld Discovery S2 
http://www.dx.com/s/VKWORLD+Discovery
http://eud.dx.com/search/VKWORLD%20Discovery

Reviving Local and Regional 3D activities
Handlet om veien videre, og måter for å trekke til seg nye medlemmer. F.eks visninger hos andre kunst og fo-
tokubber, deltakelse på messer som Maker Fair, nevne klubben når du poster innlegg på forum og facebook, 
få medlemmer til å dele innlegg fra hjemmeside og Facebook til deres egne private facebook profiler, tilby 
kurs og aktiviteter som kan tiltrekke seg nye medlemmer.

Making 3D Video Discs
Bob Shotsberger presenterte sin metode for å lage 3D Blu-ray og 3D HD-DVD som spiller i Blu-ray spillere.
1. Aligning av 3D film fra kamera i StereoMovie maker
2. Aligning av stillbilder i StereoPhoto maker
3. Justering av stillbilder i Photoshop elements
4. Redigering og exportering i Magix Movie Edit Pro (video og slideshow med musikk)
5. DVD authoring i Pinnacle Studio (MyDVD) fordi Pinnacle har bedre ferdig templates for 3D menyer

Intermidiate StereoPhoto maker
Sterve Berezin & David Kuntz kom med en rekke tips og triks for deg som kjenner StereoPhoto maker litt fra 
før. eks: Cropping, Batch konvertering, manuell keystone justering etc.

Close-up and Macro 3D Photograpy
Andrea L. Shetley demonstrerte ulike metoder for 3D macro, viktig med gode stativ som er portable, Loreo 
3D Macro Lens in a Cap, Panasonic 3D lens modifisert, stereoskinne. Macro Adapter for Fuji W3.

Homebrew 3D Lenticular
Michael Brown holte en times foredrag om hvordan lage lentikulære bilder som du kan se her:
Homebrew 3D Lenticular - Part 1 of 3
Homebrew 3D Lenticular - Part 2 of 3
Homebrew 3D Lenticular - Part 3 of 3

http://www.vkworldphone.com/product/3D_Series/
http://www.dx.com/s/VKWORLD+Discovery
http://eud.dx.com/search/VKWORLD%20Discovery
https://www.youtube.com/watch?v=4TvOFntE9t4
https://www.youtube.com/watch?v=8vAWzm7-2ts
https://www.youtube.com/watch?v=F7N9bJGMKZE


3D utstillinger

Special Interest Groups

Var en kombinasjon av profesjonelle utstillere, og stereokort fra 3D Card Exhibit Competition. Stereokortene 
var montert på utstillings vegger og det var festet forenklede holms viewere i snor som publikum kunne bru-
ke. Kortene var montert litt for lav for meg så jeg ble sliten i ryggen. Michael Brown sin utstilling med lenti-
kulære bilder var helt fantastisk

Special Interest Groups (SIG) er for at de som er interessert i spesielle emner kan møtes 1 time pr. emne.
- Medium format & 35mm Film
- View Master
- Vintage slide
- APEC/DSEC
- All things internet 3D
- Lenticular
http://3d-con.com/workshops.php

Rom hopping

Er et tillegg til salgsmessen der selgere tegner opp åpningstider for sitt eget hotellrom på en White Board i 
vestibylen, og du kan besøke selgerne og kjøpe. Dette er mest populært før åpningen av salgsmessen, da de 
fleste flytter varene dit.

3D Card Exhibit Competition, en konkurranse for NSA medlemmer der de sender inn stereokort før kon-
gressen, og de beste blir premiert og utstilt

SSA Card Competition: The Stereoscopic Society of America holder en separat konkurranse for stereokort, 
med egne regler og premier.

On-Site Image Competition, digitale bilder som blir tatt under kongressen, med innlevering, juryering og 
visning mot slutten av kongressen

Stereo Theater Competition: Er slideshow og filmer innlevert til 3D-visningen, der publikum fikk stemme 
fram sin favoritt
http://3d-con.com/competitions.php

Konkurranser

http://3d-con.com/workshops.php
http://3d-con.com/competitions.php


Auksjon

Ble holdt Fredag kveld, og her kunne man gjøre noen kupp spesielt hvis man samler på antik stereokort og 
view-master reels. Varene var oppdelt i forhonds definerte samlinger f.eks 80 stereokort solgt samlet, som var 
lett beskrevet i en auksjonskatalog, samt at man kunne se på varene før auksjonen startet.
http://3d-con.com/auction.php

http://3d-con.com/auction.php


Salgsmesse

Var åpen hele Lørdag og Søndag formiddag
Den desidert største salgs artikkel var kassevis med gamle stereokort. Normalpris for ett stereokort var $5 for 
pene eksemplarer som var sortert etter kategori eller sted. Nesten hver selger hadde også kasser med 
usorterte stereokort og her lå prisene mellom 1-3$ og gjerne med rabatt hvis du kjøpte flere. Selgerne hadde 
også glassvindu monter hvor du kunne finne mere sjeldne stereokort som kunne gå for flere hundre $.

For de som samler på View-master reels, var det også bra utvalg

Brukte Holms Viewere lå på 35-70$, jeg kjøpte ett byggesett til 25$. Nye håndlagde i mahogni inklusiv stativ 
fra Berezin koster 110$

Colleen Woolpert hadde egen stand der hun solgte sitt nyutviklede Twinscope, et vidunder beregnet for 
bruk på utstillinger og museer der stereokort er festet til veggen. Dette minner på mange måter på en holms 
viewer men er håndlaget i veldig høy finish. Twinscope er litt større slik at man får plass til briller, skinn 
hetten er skiftet ut med gummi, optikken er av meget høy kvalitet, kortholder og stang er fjernet tilpasset 
for bilder som henger på vegg. Twinscope virker bruker-vennlig, som en Rolls Royce viewer og siden den er 
håndlaget kan du velge ulike tretyper som kirsebær, mahogni etc. pris 350$

3-D Film Archive
Er en organisasjon som har som formål å redde og konservere den stereoskopiske film arven. De solgte 5 
klassikere som de har restaurert til 3D blu-ray, som også er tilgjengelig på amazon.com
Gog 1954, Dragonfly Squadron 1954, The Mask 1961, The Bubble 1966, 3-D Rarities, A Collection of 22 Ul-
tra-Rare and Stunningly Restored 3-D Films

http://www.berezin.com/
http://colleenwoolpert.com/TwinScope-Viewer
http://www.3dfilmarchive.com/
http://www.imdb.com/title/tt0047033/
http://www.imdb.com/title/tt0045704
http://www.imdb.com/title/tt0055151
http://www.imdb.com/title/tt0060396
http://www.imdb.com/title/tt4561026


Banketter
Stereoscopic Society of America (SSA) Dinner
Er en samling for SSA medlemmer der de snakker om stereokort

NSA Social Hour, Banquet Dinner and Awards Presentations
Er hoved banketten med premieutdelinger

President’s Breakfast
En er samlet frokost med presidenten av NSA tilstede

Over ser vi John Dennis redaktøren av Stereo World Magazine medlemsbladet til NSA.

Det var en god international deltagelse, med:
Andrew Hirst - Storbritannia
Dennis Brosma - Nederland
Alexander Klein - Tyskland
Jan Robert Williamsen - Norge
Under ser vi Jan Olof og Marlene Segerson - Sverige

http://stereoworld.org/stereo-world-magazine/


Bartlesville Tour

Første stopp var Price Tower Arts Center Der hadde de Snoopy utstillingen Peanuts…Naturally

Lawrence og Cassie Kaufman, vi får håpe lederen av ISU blir tatt godt vare på fram mot ISU kongressen i 
Irvine, California i 2017

http://www.pricetower.org/


Bartlesville Tour

Resten av dagen ble tilbragt på The Woolaroc Museum and wildlife preserve

http://www.woolaroc.org/


Tulsa Spirit Tour

På Tulsa Spirit Tour ble vi hentet av The Party Express bus, en knall rosa buss innredet med langbenk som en 
Limousin (eller russebuss) og kjørt rundt til ulike hus og områder i Tulsa som skal være hjemsøkt. 
Første stopp var utenfor Gilcrease Museum der vi fikk høre historier om Thomas Gilcrease. Under veis fikk vi 
også lære mye om Tulsas historie, samt at vi fikk høre opptak av ånder som snakker EVP’s (Electronic Voice 
Phenomena). Andre og siste stopp fikk vi gå inn i The Cave house. 
Veldig spesielt innredet, der man kunne tro at familien Flintstones en gang kunne ha levd.

http://www.tulsaspirittour.com/
http://www.partybustulsa.com/marilyn
https://gilcrease.org/
http://www.cavehousetulsa.com/


Tulsa Art Deco & Route 66 Tour

Tulsa Art Deco & Route 66 Tour Startet ved en blå hval i Catoosa, Oklahoma på Route 66
Hvalen er fra 1972, men dette var også nylig blitt ett offesielt Pokemon Go stop, og nermeste nabo hadde 
hengt opp skilt der det sto: ”No pokemon hunting down my private driveways”

Hender som ber ved innkjørselen til Oral Roberts University

Boston Avenue United Methodist Church
Andre stopp var Mid-Continent Tower og South Boston Building

Decopolis var en utrolig spennende butikk med alt mulig Art deco effekter

http://www.toursoftulsa.com/art-deco-tour/
http://bluewhaleroute66.com/
http://www.oru.edu/
http://www.bostonavenue.org/
http://www.midcontinenttower.com/
http://320building.com/
http://www.decopolis.net/


Tulsa Art Deco & Route 66 Tour

The Woody Guthrie Center er ett moderne museum som med avansert bruk av multimedia og touch skjer-
mer forteller historien til Woody på en interaktiv måte. Hans mest kjente sang er ”This Land is Your Land” 
og Woody har vert en inspirator til mange av dagens kjente artister, som Bob Dylan og Bruce Springsteen. En 
del av museet benyttes til rullerende utstillinger og nå hadde de en utstilling om The Supremes.

Under ser vi et symbol på Tulsa sin petroleumvirksomhet, der Tulsa på begynnelsen av 1900 tallet ble 
betegnet som Olje-hovedstaden i USA

Baksiden: “East Meets West” er en bronse skulptur som viser at Cyrus Avery stopper hans tidlige modell Ford 
på 11th Street Bridge etter at hans kjøretøy skremte to hester som trekker en vogn, fra vest Tulsa oljefelt. 
Statuen skildrer også Averys kone Essie, hans datter Helen, og familiens katt. 
Cyrus Avery betegnes som ”The Father of Route 66”

http://woodyguthriecenter.org/
http://oklahomaroute66.com/sculpture-honors-cyrus-avery/
http://xroads.virginia.edu/~UG02/carney/avery.html



