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Med op til seks HD-kameraer fanger
PilotsEYE.tv alle detaljer i cockpittet
før og under flyvningen.

Efter 12 film med passagerfly opfylder AignerMEDIA manges ønske
om en tur med et fragtfly, AeroLogics 777F bliver fulgt op med The
grand old Lady: en tur med en MD11 fra Frankfurt til Sydamerika.

PORTRAIT OF A SUCCES: PILOTSEYE.TV
Hong Kong’s Chek Lap Kok airport was opened in 1998 and boasts the world’s largest
freight terminal. In a brand new episode from world renowned PilotsEYE.tv you can
– for the first time – follow a Boeing 777F freighter on a long haul from Leipzig,
Germany, to this very destination – based on takes from six synchronized live HDcameras in the cockpit, one on the nose wheel and one in the Chinese control tower.
Thomas Aigner, founder of PilotsEYE.tv, came from a famous career as TV-host to live
out his dream – working with the media and airplanes on a brand new, not before
seen, level of entertainment.
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BILLEDET FORTÆLLER:

MED
PILOTENS
ØJNE
Af Kim Reich

Fotos AignerMEDIA

PilotsEYE.tv er for alle, der drømmer om at
blive inviteret med på en flyvning helt up front!

”Lufthansa heavy! You are cleared to land!”
Sådan lyder det på en af optagelserne i
cockpittet fra selskabets første tur med den
store Airbus A380 fra Frankfurt til San Francisco. PilotsEYE.tv var med på hele turen
ud og hjem. Vi ser hvordan lufthavnens
brandvæsen byder den nye baby velkommen til den nye verden og vi følger JR alias
chefkaptajn Jürgen Raps på hans sidste
flyvning, før han skal gå på pension.
Her til marts har den nyeste cockpit-DVD
og Blue-ray produceret af Thomas Aigner
og hans dygtige team fra PilotsEYE.tv premiere. For første gang kan man komme
med et Boeing 777F fragtfly på et rigtig
langt ben fra Leipzig til Hong Kongs Chek
Lap Kok lufthavn – inklusive optagelser fra
det kinesiske kontroltårn, som det tog over
et år at få tilladelse til. Og sådan begyndte
eventyret for den tidligere radio- og TVjournalist, da han besluttede sig for at udleve drømmen – op ad bakke!

STOD MIDT I EN
TV-SUCCESKARRIERE

Et eksklusivt blik fra kontroltårnet ud over
lufthavnen i Hong Kong, der med sine 53 millioner passagerer er den 12. travleste i verden.
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Østrigskfødte Aigner stod midt i en succesfuld karriere foran kameraet bl.a. på det
statsejede ORF, da han syntes, at tiden var
inde til at udleve drømmen. Siden har han
etableret AignerMEDIA, der bl.a. arbejder
med internettet, og nu er han manden bag
en TV-programserie, der mere end noget
andet viser fascinationen ved flyvning.
– PilotsEYE.tv er min hovedbeskæftigelse. Det er det jeg brænder for. Jeg kan
simpelthen ikke forestille mig, at jeg skulle lave andet eller noget andet ved siden

af, bortset fra når jeg underviser, siger han
til DAT inflight
Og det var faktisk Lufthansas nu pensionerede chefkaptajn Jürgen Raps, der hjalp
Thomas Aigner i gang med alt det, der
skulle til, for at han kunne få lov til at montere op til seks kameraer i cockpittet og
placere en kameramand bag piloterne.
Til magasinet Professional Productions
kommende martsudgave fortæller Thomas
Aigner, hvordan det hele begyndte og
hvorfor det overhovedet lykkedes at overvinde alle de vanskeligheder, der knytter
sig til at få adgang med så omfattende en
produktion om bord på en kommerciel
flyvning og på så lidt plads, som der rent
faktisk er til rådighed.
– For det første måtte vi overveje, hvor
mange kameraer vi skulle bruge og der
nåede jeg frem til mindst seks, hvis vi skulle registrere alle handlinger i cockpittet.
Den helt store hurdle er naturligvis, at vi
ikke bare kan komme anstigende med et
par skruer og et beslag. Folk var jo ved at
dø af grin, da jeg gjorde mig nogle overvejelser over, hvordan det skulle kunne
lade sig gøre, men da Jürgen Raps hørte
om ideen var han solgt. Han blev min advokat i det videre projektforløb, fortæller
Thomas Aigner til bladet.

350 KG UDSTYR SKAL UD I EN
FART
Udstyret, som han har med om bord, vejer
350 kg og det skal være afmonteret senest
30 minutter efter landingen. Til gengæld
slutter programmet med Jürgen Raps’ sid-
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Fra venstre og med fast grund under fødderne producer Thomas Aigner og fragtflyets piloter Wojciech
Blenski, Joe Moser og Alexander Klatt.

ste arbejdsdag med billeder af kaptajnen i læderjakke og på
motorcykel i San Fransiscos gader. Det er nemlig den anden side
af de teknisk raﬃnerede produktioner af hverdagen i luften – at
man både følger, hvad der bliver sagt mellem piloterne indbyrdes
og kontroltårnet, men at man mellem de forskellige procedurer
også ved deres egen fortælling får et indblik i flyverlivet.
I forvejen er Jürgen Raps kendt af næsten ethvert barn i Tyskland,
fordi det var ham der introducerede den store Lufthansa A380 i
markedet. Han var med, da den blev fløjet ind på ruterne og
præsenteret såvel i TV som rundt omkring i lufthavnene. Derfor
fremstår live-optagelserne fra hans sidste flyvning som et helt
enestående dokument i tid og sted, selvom listen over PilotsEYE.

tv produktioner i dag omfatter en hel serie programmer baseret
på selskabets speciale – synkroniserede optagelser i HD-kvalitet
med flere kameraer.
Du kan i dag komme med på flyvninger til San Francisco, Nordpolen, Maldiverne, Tokyo, Seattle, Los Angeles og Shanghai m.fl.
med Lufthansa, Condor, Austrian, Swiss og nu altså også AeroLogic.

HIGHLIGHT: KAMERA PÅ NÆSEHJULET
Highlights på den nyeste flyvning i videokataloget er bl.a. optagelser fra et kamera monteret på næsehjulet af 777’eren, The
PushersEYE og en vaskeægte No-Fun Taifun undervejs. På optagelserne med fragtflyet medvirker selskabet AeroLogic’s chefkaptajn Joe Moser, der er en af de piloter, der har været i tjeneste
længst overhovedet i branchen. Han har over 30.000 flyvetimer
og 39 år i kommerciel luftfart med i bagagen. Det er ham, der
guider os hele vejen på det første liveoptagede-program nogensinde, der viser os hele turen med et fragtfly inkl. alle oplevelser
og episoder undervejs. Joe Moser har tidligere optrådt i PilotsEYE.
tv og er også Director of Flight Operations hos AeroLogic. Selskabet er en joint venture mellem DHL og Lufthansa Cargo.
– Joe Moser er manden du gerne vil have som instruktør. Han
er hård men fair, hvad vi får et indblik i med den unge besætning
han har med om bord på turen til Kina, fortæller Thomas Aigner i
oplægget til videoen.
Det er ingen tilfældighed, at det amerikanske TV-program ”Right
This Minute” allerede har været ved at falde på halen over traileren
til PilotsEYE.tv’s nyeste produktion. Det er især kameraet på næsehjulet, der efter start følger med hjulet op, der har lagt seerne
på selskabets 57 kabelkanaler ned. Kameraet er monteret, så man
ser ind under flyets krop og bagud blandt andet under starten –
med den aktuelle sound fra cockpittet og fra motorerne suppleret
med en inciterede baggrundsmusik umiddelbart efter ”Rotate”.
Traileren findes på http://pilotseye.tv og hvis billedet fortæller,
så er det her. Du vil aldrig se noget andet bagefter – ikke en gang
BBC’s Top Gear – når du har været i luften med Thomas Aigner &
Co.
Rettelse:
I sidste udgave af DAT inflight (nr. 4 2013) handlede billedet fortæller om en ny bog med bornholmske personligheder. Alle fotos til
artiklen var taget af forfatterens far Kurt Christensen.
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