
IPPJANAR U PRODUZZJONI 
L-ISTAZZJON li jittrasmetti l-programmi u l-istudjo ewlieni f’Television House tliet 

mili ’l bogħod minn xulxin huma magħquda flimkien b'microwave link’. Mill-istudjo 

f’Television House li fih madwar l,300 pied kwadru joħorġu programmi li jintwerew diretti 

jew irrekordjati bil-“video-tape”.  

Biex isir dramm originali u lokali fuq l-MTV jinħtieġu aktar minn l00 siegħa ta’ 

tħejjija bil-quddiem. Minkejja dan it-tul ta’ ħin il-kumpanija dejjem wittiet it-triq għad-

drama lokali mill-istudios tagħha biex jinfetħu bibien lill-kittieba, atturi u attriċi Maltin, u 

jinqdew aħjar għadd kbir ta’ telespettaturi li jlaħħqu l-115,000 ruħ.  

Dan iż-żmien twil għat-tħejjija ta’ pro-grammi lokali jiġbor l-ippjanar ta’ 

produzzjoni, disinni u twaqqif ta’ sets, l-iffilmjar, provi u l-irekordjar. Dan ta’ l-aħħar jista’ 

jsir bis-saħħa tal-faċilitajiet’ tal-“video-tape” li għandu l-MTV.   

 Din il-magna tirrekordja programmi sħaħ jew bċejjeċ minnhom, u tgħin lid-

diretturi jew il-producers tal-programmi, kif ukoll lill-atturi u lit-tekniċi, għaliex iserrħu 

moħħhom li meta jsiru xi żbalji tekniċi jew fil-produzzjoni dawn jistgħu jitneħħew billi r-

rekording isir mill-ġdid fuq il-VTR. Qabel ma l-MTV kellhom il-VTR l-ebda żball ma kien 

jista’ jissewwa. Kliem li jkun laħaq ħareġ jibqa’ hemm u sura ta’ wiċċ meħudha ħażin ma 

kenitx titħassar. Żball kien jibqa’ żball li kienu jaraw l’eluf ta’ telespettaturi għax il-

programmi kienu joħorġu waqt li qed isiru. Dak li joħroġ mill-mikrofoni u mill-kamera 

kien jasal fuq l-iskrijn bil-ħeffa u bla ħniena. 
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telespettaturi u għal kemm tista’ tinħadem skond it-tagħmir ta’ l-istudios u l-ħin li jkun 

hemm. Għadd ta’ drammi ma jgħaddux minħabba fit-tul jew l-ispazju tas-settijiet, kif 

ukoll għax ma jilħqux il-livell meħtieġ.  

Malli jintagħżel id-dramm jingħata lill-producer u tibda l-għażla ta’ dawk li se 

jieħdu sehem. Fl-għażla ta’ drammi originali Maltin l-MTV tipprova, kemm jista’ jkun, 

tintroduċi demm ġdid f’kull produzzjoni. Malli jintagħżlu dawk li se jieħdu sehem il-

producer jibda l-provi u jiltaqa’ mad-disinjatur tas-sett biex ifasslu ix-xenarju.  

Wara li jintemm il-programm tal-provi, jiddisinjaw, jibnu u jiżbgħu s-sets, tibqa’ l-

aqwa biċċa xogħol — dik tar-rekordjar tad-dramm fuq il-“video tape”. Fi kliem ieħor id-

dramm ma jintweriex dak il-ħin li jkun qed isir. Il-membri tal-“crew” u dawk li se jieħdu 

sehem jibdew billi jagħmlu prova ta’ l-ewwel parti, jirrekordjawha u wara jaraw ha għal 

nuqqasijiet. Jekk meta jarawha isibu xi żbalji kbar fir-reċtar jew fit-teknika. ir-recording 

jitħassar u jerġa’ jsir mill-bidu. Kollox ma’ kollox. il-provi fi-istudjo u r-rekordjar ta’’ 

dramm ta’ 45 minuta jieħu sa 8 siegħat biex jinħadem kollu. 

Tingħata l-akbar attenzjoni l-ħin kollu biex it-tagħmir ikun jaħdem tajjeb u biex 

jinxtara tagħmir ieħor ġdid u modern meta tinqala’ l-ħtieġa. Ta’ min isemmi li fl-l970 il-

grupp f’Malta daħal għal nefqa kapitali ta’£80,000. Din in-nefqa għamlet tajjeb, għax-

xiri, fost ħwejjeġ oħra ta’ transmitter tat-television li jista’ jxandar bil-kulur. Hu ta’ ġieh 

għal dan id-dipartiment li l-waqfien fil-programmi minħabba ħsarat tekniċi kien ta’ 

persentaġġ baxx ħafna. Minn total ta’ 17,000 siegħa ta’ wiri ta’ progranmi, l-ammont ta’ 

waqfien ta’ programmi kien ta’ għaxar siegħat biss. Dan jilħaq biss .0006 fil-mija. L-

inġineri tal-MTV għandhom tassew għalfejn ikunu kburin.  

Ix-xogħol ma jaqtax ta’ l-inġinieri ftit jafu bih u donnu li jaqa’ f’moħħ in-nies biss 

meta tinqala’ xi ħsara. Matul is-sena waqt li kollox ikun sejjer tajjeb ħadd ma jaħseb 

fuqhom.  
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