Historien om familien Dulin og norsk filmhistorie startet allerede rett før første verdenskrig, altså for nærmere 100-år
siden. Oldefar Dulin, og senere etter ham filmdirektør Sverre, var begge involvert i filmselskapet Metro Goldwin
Mayer. Sistnevnte som direktør for Skandinavia frem til han døde i 1959. Sverres sønn og vår far tok opp arbeidet
noe senere, og startet Ja-Du Videoservice i 1983. Forretningen var tuftet på ideen om å konvertere smalfilm, video
og lysbilder, og bringe dem trygt over til det avspillingsformat som var mest vanlig på den tiden. Opptaksformatene
den gangen var VHS, Beta - og Video8, - formater som nå, mer enn 30-år etter, er gjenstand for digitalisering til
DVD, minnepinne og/eller Harddisk.
Firmaet Ja-Du Videoservice ble døpt om til Ja-Du FilmStudio AS i 2013 og har siden 2006 vært lokalisert i Heggedal
på utsiden av Asker. Firmaet styres i dag av 4. generasjon Dulin, gjennom brødrene Axel og Hans. Bedriften innehar
stor breddekunnskap og står for en betydelig markedsandel mot den seriøse delen av bransjen.
Ja-Du FilmStudio AS leverer sine tjenester gjennom et etablert forhandlernett i hele Norge. Firmaet har en
omfattende maskinpark og er nok mest kjent som en problemløser med stor kapasitet og korte leveringstider.
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DINE FILMER HOS OSS
For snart 11-år siden -, eller i 2004, leverte du inn et filmoppdrag til oss! Dette oppdraget tok vi vare på.
Sikkerhetskopien eller filmene setter oss i stand til å lage en oppdatert kopi og å sørge for at gårsdagens
teknologi blir brakt opp på en ny plattform. Hvis det er viktig for deg!? Vi kan enten lage et nytt og
oppdatert kopisett til deg, eller sørge for å konvertere filene til en harddisk, slik at du selv kan redigere
innholdet slik du ønsker å fremvise det.
Dine minner er m.a.o. lagret hos oss og vil kunne forbedres til dagens kvaliteter.
Kort historikk
Ja-Du Videoservice AS ble etablert i 1983 og ble først i 2013 omdøpt til Ja-Du FilmStudio AS. Firmaet
var blant de aller første i Europa som startet med å gjøre om gamle filmer til den tidens videoformater.
Firmaet ivaretar i dag digitalisering av 25- forskjellige kassettsystemer, - favner 3 forskjellige
verdensstandarder, - har et antall 8- og 16 mm filmrigger, pluss et par scannere for lysbilder/Dias, og
utfører service, reparasjoner og konservering av ødelagte videokassetter. Vi tar i tillegg enkel service på
video- og filmmaskiner når vi har tid!
I tillegg til den rent profesjonelle delen av forretningen har vi en stadig voksende utstilling, som favner
alle typer filmutstyr fra begynnelsen av 1930 årene og frem til rundt 1990.
Dagens situasjon
Studioet drives i dag av Axel - og Hans Dulin fra formålstjenlige lokaler i Heggedal, noen få mil på
utsiden av Oslo. Som en følge av behovet for ekspertise henvender vi vår virksomhet gjennom over 100
fotohandlere i hele Norge, - men også privatpersoner er velkomne til å besøke oss for å slå av en prat. Tar
du vegen til oss vil du kunne oppleve 100-år gammel filmhistorie gjennom vår familiearv, og se filmløven
fra Metro Goldwyn Mayer i selskap med vår bestefar på midten av 40-tallet.
Produksjonen
Ja-Du FilmStudio AS har høy kapasitet gjennom et stort antall svært avanserte maskiner og leverer sine
tjenester på noen få dager fra mottagelsen. Vi bestreber oss på - og har forståelsen for kundenes ønsker om
å bevare gårsdagens minner, og tar som en følge av dette back-up av samtlige jobber vi utfører. Slike
tjenester er inkludert i våre priser i tillegg til m.v.a., plater, kassetter o.l.
Vi gleder oss til å se deg hos oss.

Med vennlig hilsen
Hans - og Axel Dulin
Ja-Du FilmStudio AS
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