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Rockheim i Trondheim gjør støvete museums-
assosiasjoner til skamme. Norges nasjonale
opplevelsessenter for pop og rock strør om

Utstillingen i Rockheim er lagt 
opp som en reise gjennom nyere 
norsk musikk- og kulturhistorie, 
fordelt på hele 1320 m2. Her 
beveger publikum seg fra tiår til 
tiår, fra 1950-tallets rockabilly til 
dagens digitale mediemangfold. 

Høy kvalitet i prestisjebygg
Rockheim er blitt et trøndersk, og 
nasjonalt, prestisjeprosjekt. Bygget 
er stort, opplevelsene mange.
 – Også kvalitetskravene var 
ekstremt høye, forteller Rune 
Johansen i Umoe IKT, Letengs 
opp dragsgiver i prosjektet.
 – Vi vet at Leteng har bredden 
vi var ute etter, og produktutvalg 
av høy kvalitet. Derfor ble de et 
naturlig valg for oss også her.

Skaper selv sin egen opplevelse
På sin ferd gjennom musikk-
historien trigger publikum selv 
filer fra en enorm database og 
får dem opp som lyd og levende 
bilde på skjermer spredt over hele 
bygget. Fra punkter i gulvet kan 
de besøkende med armbevegelser 
og peking styre innholdet på 
skjermene
 – Grafikken er svært tung, og 
det er en veldig kraft i alle disse 
dataene som skal ut til brukerne, 
sier kundeansvarlig i Leteng, 
Steinar Støttum. – Samtidig skal 
signalene ledes langt, gjennom 
fiberkabel, ut til alle visnings-
mediene i det store bygget. Og 
både bilder og lyd skal selvsagt ha 
perfekt kvalitet, i hele museet.

Riktige produkter
I tillegg til kabler har Leteng 
levert skjermoppheng og forleng-
ere for flere funksjoner. 
 – I Rockheim vises levende 
bilder både på vegg, på mange 
typer skjermer og via projektor. 
Å finne riktige forlengere til send-
erne og mottakerne til de forskjel-
lige visningsmediene, med ulik 
oppløsning, sto derfor sentralt for 
oss, forsetter Støttum.

Banebrytende museum
Ettersom det er hver enkelt av 
Rockheims brukere som selv  
ut løser  avspilling av data, blir 
hvert besøk i den faste utstillinga 
en ny opplevelse. Bak opplevelsen 
ligger spesialtilpassede teknolo-
giske løsninger som verken 
trøndere eller resten av verden har 
sett før. En virtuell turnébuss fra 
70-åra, for eksempel. Og et flere 
etasjer høyt norgeskart, som du 
kan skyte på med laser. Da starter, 
på en skjerm nær deg, en video fra 
byen eller bygda du traff.

Skreddersøm
I et prosjekt av dette omfanget, 
med så mange finesser, finnes det 
ikke mange standardløsninger.
 – Vi har samarbeidet med 
Leteng flere ganger før, og var 
trygge på deres kompetanse, sier 
Rune Johansen.
 – I et så avansert storskalapros-
jekt er kunnskap om og erfaring 
med skreddersøm helt nødvendig, 
avslutter Letengs Steinar Støttum. 

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning 
for audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper 
løsninger innen IT-management, presentasjon, digital skilting og over-
våkning. Vi ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har 
i mer enn 20 år vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe 
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger 
vi alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest 
oppdaterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte 
forhandlere over hele Norge.
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Rocker ikke ved kvaliteten
seg med cutting edge-teknologi som lar publikum 
boltre seg i interaktive opplevelser. Leteng, sammen 
med Umoe IKT, er blant dem som har gjort dette mulig.


