
Møte 16.3.00 Sted: Notam 
 
tilstede var eivind, trond og christian, birger og johan. 
 
1. 
birger presenterte kort den siste modelleringen som han har gjort. 
det fulgte en kort diskusjon rundt de begrepene og fenomenene som kan 
hentes utifra dette arbeidet, ikke minst litt om 'program vs. event', 
'event-space' og 'event-envelope'. 
 
2. 
fortsatt prosjektarbeid ble diskutert og det var enighet om at dette kan / 
bør forsette men at det er delvis separat from oppgave n om å etablere en 
portefølje og et prospekt for prosjektet. derfor kan videre prosjektarbeid 
oppsummeres med: 
 
a. 
at komponistene vil kikke på lyd-genereringen og forsøke å lage strukturer 
som svarer til den type strukturer som er generert i de virtuelle 
modellene. dette innebærer å demonstrere / generere visse fenomen, slik som 
f.eks. 'event-envelope'. 
 
b. 
at videre arbeid forhåpentligvis vil kunne introdusere VIZ i den digitale 
bearbeidelsen. dette er i noen grad avhengig av sgi-maskin. denne (etter 
nylig telefon med sgi) vil muligens være tilgjengelig fra omkring 06.04. 
samtidig med dette skal svar for pcma foreligge fra forskningsrådet. 
tidsrom vil ikke bli belastet noen leie i denne sammenhengen. birger følger 
opp mulig kjøp av maskinen. 
 
c. 
at en syntese av arbeidsprosessen mellom komponister og arkitekter / 
designere er neste steg. hvordan dette gjøres er ennå uklart, men syntesen 
innebærer at vi jobber sammen og samtidig på det samme underlaget. 
 
3. 
portefølje og presentasjonsmaterial: vi ble enige om at det eksisterer nok 
material for å produsere dette. 
en tidsfrist for ferdigstillelse av dette ble løst nevnt: ultimo april 
eller begynnelsen av mai. endelig fastsettelse av en tidsfrist må gjøre via 
nettet i den nærmeste framtid. 
 
produksjonsansvaret for porteføljen er: 
 
lyd:  trond 
tekst:  johan & christian 
grafisk:  birger 
prod.ansv.: birger & christian 
 



format / innhold er en stk. CD + tekst & bilder i en ca. 10 siders rapport. 
 
4. 
nett-presentasjonen skal utvikles med løs referanse til intranett som 
etablert av birger. christian har søkt om ytterligere støtte for dette. 
gitt støtte, bør en separat agenda bli formulert for en 'nett-utstilling'. 
 
uansett bør rapport og innhold på C D legges ut på nettet når disse foreligger. 
 
christian er ansvarlig for å registrere et domenenavn for prosjektet. 
 
5. 
innsalg utstillingen: så snart vi har en portefølje, så vil jeg begynne å se 
etter passende steder som jeg kan nærme meg. i denne forbindelse er det 
mulig at jeg vil reise fra LA til new york. hvis dette er tilfelle, så vil 
jeg komme tilbake med forespørsel om å få dekket reiseutgifter på tidsrom 
budsjettet. 
 
6. 
christian skal undersøke hvordan vi kan fakturere personlig. vi ser på en 
faktura fra hver og én av oss på NOk 6000 (totalt). christian vil gi 
beskjed i nærmeste framtid hvordan vi kan gjøre dette. 
 
jeg tror dette er alt. jeg lar høre fra meg fra et annet sted i verden. 
 
johan 
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