"Tieto Talent" tegi Eestist esimese Full HD satelliidiülekande
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Täna võis Stockmanni taga kaksiktornides taas näha askeldamas televisioonimehi ja tehnikuid. Kuuendal
korrusel oli üles pandud igati Eurovisiooni ülekannete standarditele vastav telestuudio, Swissoteli hoovis seisis
ETV2 HD buss ja otse Stockmanni peasissekäigu ees Levira Full HD ülekandejaam satelliiditaldrikuga katusel,
kuna sealt oli otsenähtavus Euroopa kohal rippuva Eurosati telesatelliidiga. Algas "Tieto Talent" peaproov.
Vaata pilte!
"Tieto Talent" on ühe suurima põhjamaise IT firma Tieto sel aastal käivitatud traditsioon: 16 000 töötajaga (võrdluseks: Eestis on kokku
IT spetse ca 14 000) ja maailma 30 riigis tegutsev IT ettevõte otsustas sellest aastast hakata pidama jõulupidu koos, ühel ajal üle
maailma. Ja mitte niisama veebikaameratega üksteist näidates, vaid ikka suurelt - pool aastat varem alustati talendijahi konkursiga,
riikide kaupa pandi kokku talendimeeskonnad ja jõulupeo korraldab võitjamaa, kandes Full HD kvaliteedis pildi ja professionaalse
võttemeeskonnaga kogu kontserdi Eurovisiooni-stiilis üle. Kuna asi oli esimest korda, siis otsustati valida alustuseks Eurovisiooni
korraldamise kogemusega Eesti.
Kaheksa kaameraga kaetakse üritus Euroopa moodsaima Full HD ülekandebussi kaudu, live ühendused kõikidesse riikidesse žüriide
hinnete teadasaamiseks käivad muidugi Tieto enda lairibavõrgu kaudu. 360 km kaableid paigaldati ürituse tarbeks kaksiktornidesse,
elekter dubleeriti generaatoritega, 120 inimest kuulub korraldustiimi.
"Tieto Talent" esimesel konkursil osales kümme võistkonda, kes valiti maade hulgast välja finaali. Mälu järgi olid need Tšehhi, Leedu,
Malaisia, Holland, Rootsi, India, Saksamaa, Läti, Eesti, Soome. Mõned olid ikka suhteliselt profid esinejad küll. Näiteks Saksa
kitarrimängija Mattias Wurm või Tšehhi viiuldaja või Läti ooperilaulja. Eestit esindas trummisoolo.
Kui esialgu tundus, et talendijaht tähendab ka igasuguseid tsirkusenumbreid, siis oli tegemist ikka pigem Eurovisiooniga koos
õhtujuhtide, lülitustega backstage´i ja muidugi eurovisiooni-hääletusega. Reede õhtul 18:00 algaval otseülekandel käib kõik reaalajas,
vaid mõned idapoolsed riigid, kus kombed keelavad naistel õhtuks kontorisse jääda, lastakse ette peaproovi lindid juba päeval ja
hääletatakse varem ära.
"Kas siin peabki nii külm olema?" küsisid Malaisia ja India tiimid Swissoteli ees veel eile, kui oli mõni kraad plussis. Neile vastati, et ei,
alles reedest hakkab külmaks minema.
Uudised

