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INLEIDING

Deze scriptie bevat een beschrijving van het productieprocess van het spel
Story of Two, dat tot stand is gekomen als een samenwerking tussen mezelf
en animatie filmmaakster Sarah Schmitz. Wij, Sarah en ik, zullen trachten te
doorlopen hoe de combinatie van het designprocess van een Animatie film
en een Game is verlopen en hoe onze collaboratie is ontwikkeld.
Ook bevat deze paper een beschrijving van de technische aspecten van het
spel, en een design document.
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HET VOORSTEL
SARAH

Toen Sarah tijdens de bachelor het voorstel deed om een game te maken was
het met de bedoeling dat ik haar af en toe zou helpen terwijl ik mijn eigen
master zou doen. Dit is snel veranderd, na een bespreking en brainstorm
van een mogelijk concept, en hebben we afgesproken om onze masters te
combineren.
Voor mij was dit een opluchting, om min of meer een onderwerp voor de
master aangeboden te krijgen, maar ook omdat Sarah zeer gemotiveerd was.
Daarbij was ook de verdeling van het werk zeer aantrekkelijk, ook al zou dit
voor problemen kunnen zorgen bij het beoordelen van het eindwerk.
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HET ONDERZOEK

“Het verkennen van de combinatie van de creatieve processen
bij Games en Animatie-Film.”
Het onderzoek spitst zich toe op de samenwerking tussen Sarah en mezelf,
met een nadruk op de combinatie van hoe we in beide disciplines te werk
gaan, en hoe we deze processen op een gelijkwaardig niveau kunnen
plaatsen, indien mogelijk.
Ook gaat het over de voordelen en nadelen van met twee aan één project te
werken, over de technieken en systemen die we hebben gebruikt en andere
moeilijkheden die we zijn tegengekomen.
Als antwoord op deze onderzoeksvraag geef ik u deze scriptie, van Sarah en
mijzelf, die hopelijk het process dat we zijn doorgaan genoeg inlicht.
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DE SAMENWERKING
SETUP
Ter voorbereiding op de collaboratie had ik de volgende software / collaboratie infrastructuur uitgewerkt:

FI LE MANAGEM ENT & VERSION C O N TRO L
In het volgende deel heb ik het over 3 Source Control software pakketten die
we voor het project hebben gebruikt:
• GitHub, de meest populaire oplossing.

• BitBucket, een meer professionele oplossing met meer gratis opslag.
• Unity Collab, de ingebouwde Source Control van Unity, die tijdens
ons process beschikbaar is gewordven.

De Source Control bleek noodzakelijk omdat we in de eerste paar maand
niet vaak bij elkaar kwamen om te werken, maar toch altijd de meest recente
bestanden van elkaar nodig hadden.
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Deze programma’s betreffen alle software waarbij men op een server
bestanden en aanpassingen op bestanden kan uploaden en downloaden.
Dit is vooral handig bij het uitwisselen en bewerken van dezelfde bestanden,
maar is eigenlijk bedoeld voor programmeurs om samen aan code te werken.
Vanuit mijn stage bij FireWolf studios had ik een beter begrip van de productie-management tools Source Control, en SourceTree aangeleerd gekregen.
Daarom had ik een repository aangemaakt op GitHub (omdat ik al bekend
was met dit systeem) en liet ik ook Sarah deze software downloaden.
Door de limieten op de grootte van bestanden en de opslagruimte van
GitHub waren we na een paar maand overgestapt naar BitBucket, een andere
toepassing rond hetzelfde concept, en daarop verder gewerkt tot ook binnen
deze tool het geheugen vol zat, en we uit het systeem gesloten werden.
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Gelukkig was Unity Collab toen net uitgekomen, en konden we een veel simpeler, minder verwarrend systeem gebruiken:
Het voordeel van Unity Collab is dat er in de Unity editor zelf duidelijk wordt
gemaakt welke bestanden aangepast zijn, en is het process van uploaden en
downloaden veel duidelijker aangegeven. Ook word je via de Editor genotificeerd wanneer de andere personen die aan het project werken een verandering hebben geupload en kan je deze meteen downloaden. Als laatste
moet je je geen zorgen maken over meta files, iets wat we met GitHub en
BitBucket wel moesten.
Het nadeel is dan wel dat je bij Unity Collab alles of niets uploadt, en als je
bestanden hebt die je niet meteen wilt uploaden moet je die apart opslaan
en vervangen door een oudere versie, en die dan na het uploaden terug
vervangen. GitHub en BitBucket laten wel toe om bestanden op te splitsen
en in aparte uploads te organiseren. Deze functie heb ik wel maar heel soms
gemist, dus dat vormde niet zo een groot probleem.
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GO O GLE DRIVE & ONEDRIVE

De Google Drive werd opgesteld om alle documenten online te plaatsen en
er samen aan te werken. Met ‘alle documenten’ bedoel ik dan tussentijdse
presentaties, design documenten, mind maps en werk versies van de scriptie.
Hier kunnen we beiden dan naar gaan kijken en bewerken.
OneDrive werd enkel gebruikt in de laatste paar maand om builds op te slaan
en uit te wisselen.
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T R ELLO

Trello is zeer geschikt voor grote teams. Wij zijn, daarentegen, geen groot
team, en alhoewel het in de eerste paar maanden van het project wel gebruikt
werd, werd het na een paar maanden volledig verwaarloosd. Toen we in de
C-mine Crib begonnen te werken zijn we post-its op een muur beginnen
gebruiken, wat veel sneller was dan met een website beginnen te prutsen.
Trello geeft zeer veel data in zijn kaartjes, wat wij niet nodig hadden omdat
we maar met twee waren. In de Crib gebruikte Sarah roze post-its en ik
groene, en dat was genoeg om onze taken uit elkaar te houden.
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S LA C K

Alle apps werden gelinkt naar Slack, chat software met een focus op samenwerking en gericht op bedrijven, waarbij ik kanalen had opgesteld om alle
veranderingen bij te houden en een zo een database bij te houden van alle
acties die Sarah en Ik hebben uitgevoerd.
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ROLVERDELING

Regie/scenario:
Game development:
• Project management

Stef Colruyt en Sarah Schmitz

• Programming
• Level design

• Scenario Scripting
Visual artist:
• Modeling

Stef Colruyt

• Rigging

• Texturing

• Uv-unwrapping
• Animation

• Concept Art
Sarah Schmitz
Muziek:
Foley:

Vinzent Spielmann
Guilian Vandendaele
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WORKFLOW

Het meeste van onze interacties stamden af van het feit dat we samen beslissingen moesten maken. Daarom ook dat we in de C-mine Crib zijn gaan
werken, voor de verbeterde communicatie tijdens de productiefase. Voor
meer over de crib kunt u de paragraaf in het gedeelte van Sarah lezen.
Bij de samenwerking was het grootste deel gebeurd tijdens het schrijven
van het scenario. Ik had de eerste paar versies geschreven, gebaseerd op de
initiële gesprekken en brainstorms met Sarah, en hier al een paar keer op
geïtereerd (tijdens het vak Storytelling in Games). Dan heeft Sarah het ook
een paar keer herschreven voor haar vak Scenario, en dat hebben we dan
samen besproken en nodige veranderingen toegebracht tot we er beiden
blij mee waren.
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Samen hebben we ook concept art
getekend en de visuele stijl beslist:
de lowpoly, unlit stijl, de kleurpaletten (die waren vooral het werk
van Sarah), en de locatie. Ik zelf
moest de level design doen, maar
Sarah besliste ook over de stijl van
het huis, en andere visuele zaken.
Ook hebben we samen de planning
en workflow opgesteld, via post-its
en tape op de muur.
Later zijn we wel meer in onze
aparte disciplines beginnen werken.
Sarah begon modellen en animaties te maken in functie van het
spel, maar ze was vooral gefocust
de cutscenes, wat logisch is, aangezien dat hetgene was wat haar
docenten van haar verwachtten.
Ik bleef gefocust of het programmeren en scripten van het scenario.
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PROTOTYPING
INLEIDING
Doorheen de vele maanden waarin we aan Story of Two hebben gewerkt,
hebben we een iteratief process doorlopen. Hierbij hebben we meerdere
prototypes gemaakt, niet enkel om het spel te ontwikkelen, maar ook om de
nodige tools te maken en tests uit te voeren in functie van de laatste paar
maanden van de ontwikkeling (augustus 2017 tot juni 2018), waarbij we het
finale prototype hebben ontwikkeld.
Deze iteraties waren ook zeer nodig om onze samenwerking uit te bouwen,
waarbij we tijdens de eerste paar iteraties nog vrij apart werkten, maar later
onze processen meer met elkaar betrokken.
Een van de grootste uitdagingen die we hier hebben opgemerkt is dat het
niet evident is om, vertrekkende vanuit een flexibel maar vast scenario,
daarin gameplay te proberen vinden. Hieruit is het idee van “Momenten”
opgekomen: om het scenario op te delen in de vaste plotpunten, maar de
details hiervan los houden. De beslissingen en gevolgen van de keuzes van
de speler zitten in deze details en hoe de personages hierop reageren. Voor
meer info hierover zie hieronder: ‘Filosofie & Opbouw’.
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FIRST: DE WORLDSWITCH MECHANIC

Als eerste concept had Sarah meteen het voorstel om onszelf te gebruiken als
inspiratie voor de personages, en onze studierichtingen (Animatie en Game)
in het concept te verwerken. Zo waren we erop uitgekomen om een mens en
een dier te gebruiken; De mens, Steve, als vertegenwoordiger van de (meer
technische en serieuze) game opleiding, en het dier, de wolf Hungry, als vertegenwoordiger van de (meer emotionele en creatieve) animatie opleiding.
Vanuit die visie hadden we ook de gameplay mechanics besproken, en dit
vormde de oorsprong van de WorldSwitch mechanic. Het spel zou een 2D
puzzler met 3D visuals op Android worden, waarbij de speler de gsm ondersteboven kan draaien om van personage te veranderen. Dit zou dan, bijvoorbeeld, toelaten om zwaartekracht als mechanic te gebruiken en voorwerpen
van de ene wereld naar de andere te laten vallen.
Deze mechanic is uiteindelijk herleid naar het idee van het wisselen tussen de
personages door het gebruik van de gyroscoop van de smartphone.
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Ook was er toen sprake van niet enkel de werelden van elkaar gescheiden
te houden, maar ook de tijdperken waarin ze zich afspelen; Steve zijn wereld
en de acties van de speler zouden plaatsvinden 20 jaar voor die van Hungry,
en dus alles wat de speler als Steve deed zou 20 jaar ‘vergaan’ zijn, hout zou
verrot en verzwakt zijn, potten gebroken, de hut verwilderd, …
In retrospect heb ik er spijt van dat we die richting niet zijn uitgegaan, maar
dat zou een idee zijn om als eigen project op te nemen, niet als studenten
die hun master succesvol willen afwerken.
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PROTOTYPE 1: PROOF OF CONCEPT
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Dit is het prototype dat ik voor het vak Propositie had gemaakt, als bachelorproef, met als hoofddoel om zowel aan mijn als Sarah’s docenten het concept
te illustreren.
Vanuit een brainstorm sessie hadden we besloten dat we een hut in een bos
zouden uitwerken, en dus hebben we in het prototype twee omgevingen
gemaakt: De ruimte buiten de hut en de binnenkant van de hut zelf, waarin
je met Steve en Hungry in 3D kon rondstappen. Er was een kleine puzzel
waarbij de speler een generator moest aanzetten om in de hut te geraken.
Alle acties waren door Sarah geanimeerd via placeholder models.
Bij het voorstel was ik nog zeer gefocust op de smartphone en hoe deze
gebruikt kan worden, en ik stelde als onderzoek voor om een touchscreen-loze game te ontwikkelen. Hier zou ik dan alle mogelijke manieren van
input onderzoeken (gyroscoop, microfoon, gps, ...) en daar input systemen
rond ontwikkelen.
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Als motivatie hiervoor gaf ik de belemmering van het scherm door vingers,
waardoor de speler een relatief groot deel van het spel niet kan zien, wat de
visuele communicatie belemmert.
Hier ben ik van afgestapt omdat:
• Ik, in plaats van de input methode aan te passen om de gameplay te
ondersteunen, ook de gameplay kon aanpassen zodat de touchscreen, wat toch wel de belangrijkste input van een smartphone is,
een grotere meerwaarde biedt. Het zou nogal zonde zijn om deze
niet te gebruiken.

• Na het uitvoeren van playtests (zie Prototype 3) en interviews met
spelers het constante gebruik van de gyroscoop vermoeiend en oncomfortabel bleek.
Een van de tofste aspecten was de animatie van de WorldSwitch. Doordat
de twee werelden gespiegeld waren, kon ik de camera van het ene naar het
andere personage laten vliegen wat zeer veel voldoening gaf.
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PROTOTYPE 2: TECH
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Met Prototype 2 wou ik vooral experimenteren met het technische aspect
van het spel; Wat kan ik wel en niet op Android, hoe is de performance, welke
shaders kan ik gebruiken, enzovoort.
Ook was er hier veel experimentatie met de spiegeling van de twee ‘werelden’
van de personages, waarbij, wanneer de ene geselecteerd was, de andere
ondersteboven in beeld te zien was. Zo kon de speler meteen zien welke
acties dat personage aan het uitvoeren was.
Het volledige concept van de twee gespiegelde werelden werd versimpeld
naar het wisselen tussen de twee personages, omdat, onder andere, het
scenario zo meer speelbaar en cinematisch werd.
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Een van de belangrijkste experimenten
was een ‘Chunk Loading’ systeem,
waarbij de volledige wereld in een 6x6
grid werd opgedeeld en enkel het deel
van de wereld waarin de personages
zich bevonden, en hun aangrenzende
stukken, worden ingeladen. Uiteindelijk
bleek deze specifieke methode niet
nodig omdat de scenario’s en momenten
niet groot genoeg waren om er effectief
gebruik van te maken; de twee personages waren zelden meer dan 30 meter
van elkaar verwijderd, dichtbij genoeg
om een eenvoudiger level systeem te
gebruiken.
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PROTOTYPE 3: VISUAL TECH
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Dit is onder andere het punt waar ik ben afgestapt van de gyroscope controls voor het rondkijken, omdat ik, na een paar interviews (met studenten
van Animatie en CMD Interaction en Game), heb besloten dat een GSM
ophouden en mee rondkijken vermoeiend is en mensen niet geneigd zijn
om dit te doen, behalve op tentoonstellingen.
Het interessantste hier was de lucht: het gebruik van een bol waarop de achtergrond getekend was, om, wanneer de speler naar boven keek, de camera
maar deels weer te geven. Dit hielp om de wereld van de personage die
bestuurd werd, voorrang te geven op de wereld van de personage die maar
bekeken werd; om deze niet te indringend te maken.
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PROTOTYPE 4: GAMEPLAY
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Het eerste gameplay prototype. Dit paste, in retrospect, niet bij mijn gewenste
Aesthetics.
De speler werd weergegeven via het grijze vak (Hungry), en moest naar het
correcte groene vak (Steve) manoeuvreren voordat het rode vak (Attila) hem
bereikte. Per beurt kon Hungry een stap zetten, of de speler kon Steve geluid
laten maken, waardoor de cirkel van groene stippen kromp, en zo zijn positie
gemakkelijker maakte om te vinden. Daarna zette Attila een stap.
Het resultaat van het prototype was vooral de opmerking dat het interessant
was, maar niet gebalanceerd. Het was te simpel om echt iets te te testen.
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Twine was zeer handig in het testen van de WorldSwitch mechanic, waarbij
de speler van personage kon wisselen; om te onderzoeken hoe de speler
omging met de kennis van twee personages, en hoe hij met beide acties kon
uitvoeren.
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Een test van het spatiale element. De speler kon vrij met beide personages
spelen, maar deze moesten een minimum aantal vakken van elkaar wegblijven. Dit simuleerde de angst die Steve en Hungry voor elkaar hadden.
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Twine

Unity Animator
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Hier kan mene observeren hoe het Twine prototype een invloed heeft gehad
op hoe ik het spel ben beginnen opbouwen met de Unity Animator en zijn
StateMachineBehaviours (de naam van scripts die in de animator kunnen
gedraaid worden).
Beide maken gebruik van variabelen om opties te geven aan de speler,
waaruit die dan kan kiezen hoe het verhaal verder evolueert. Het grootste
voordeel van de StateMachineAnimator is dat het C# code gebruikt, en dat
het veel soorten inputs kan nemen, zoals triggers wanneer de speler door
een bepaald gebied stapt of een timer die afloopt.
Meer detail over dit systeem is te vinden in het ‘DETAILS TECHNISCHE
OPBOUW’ hoofdstuk.
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PROTOTYPE 5: IMPLEMENTATION

Dit werk werd verricht voor het vak Level Design, waarbij alles eindelijk een
beetje op het gewenste eindproduct begon te lijken.
Hier kon ik de focus op veel concretere systemen leggen:
• Het camera systeem

• De interactiviteit van objecten

• Het scripting systeem van Prototype 4 verbeteren
• Momenten en puzzels.
Deze zal ik in het “DETAILS TECHNISCHE OPBOUW” hoofdstuk meer toewijden.
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Een schets van een mogelijke lay-out voor Android, waarbij de twee werelden
als sidescroller, gelijktijdig, en samen met dialoog zichtbaar waren.
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Een beeld van het level dat hier speelbaar was, samen met het camera systeem.
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HET SPEL
STORY OF TWO

Zowel deze scriptie als het spel had als doel om onze samenwerking te ontdekken; Daarom speelt de speler als twee personages, en moet hij het spel
langs beide kanten bekijken om het verhaal volledig te snappen.
Het spel zal episodisch uitgebracht worden op Android, zodat we meerdere
kleine workloads hebben in plaats van een grote.
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PITCH

“Story of Two is een mobile spel waarbij de
speler een dramatisch verhaal beleeft door
tussen de perspectieven van twee personages, een man en een wolf, te wisselen.”
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MDA
A EST HETICS
Het doel van het spel is om de samenwerking tussen twee personages voor
te stellen, en om op een cinematische manier het verhaal te ervaren.

D YN A M ICS
De manier waarop de speler keuzes moet maken, is dat het spel is opgedeeld
in ‘Momenten’. Tijdens deze momenten zal er een bepaalde camerahoek zijn
met daarin voorwerpen waarmee de speler acties moet ondernemen. Als alle
nodige acties zijn ondernomen, zal het volgende moment beginnen.
De speler kan, binnenin een moment, steeds van personage veranderen, om
het verhaal vanuit een ander perspectief te zien en optimale oplossingen
voor problemen te vinden. Dit is opgebouwd door de momenten van de twee
personages met elkaar te verbinden en, wanneer de speler van personage
wisselt, het nieuwe personage naar het correcte moment te verplaatsen.
De reden om van personage te veranderen is omdat ze beiden voor- en
nadelen hebben. Steve kan zaken oppakken en deuren opendoen, Hungry
kan geur gebruiken om de weg te vinden.

37

MEC H A NICS
De speler zal op objecten tikken en acties kiezen om uit te voeren. De speler
kan ook, op elk moment, van personage veranderen door de smartphone
180° te draaien.
Een paar voorbeelden van de voorwerpen zijn dozen, deuren, of de generator, maar ook geuren en geluiden, voorgesteld door rook of mist.
Ook zijn er een paar minigames, waarbij de speler bijvoorbeeld als het menselijke personage, door met de vinger over het scherm te slepen, zaken
moet gooien. Er wordt dan rekening gehouden met de uitkomsten van de
minigame om toekomstige opties weer te geven.
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FILOSOFIE & OPBOUW

Het verhaal is opgedeeld in “Momenten” en dus gebruikt het spel ook
“Momenten” in het technische aspect en het gameplay aspect. Iedere keuze
die de speler moet maken is een “Moment”, met een intro, beslissing, en
outro, die andere momenten tot gevolg heeft en beïnvloedt.
Ieder moment is bedoeld om ofwel informatie aan de speler te geven of de
speler een keuze te geven en een beslissing te laten maken. De momenten
moeten dus impact hebben op de wereld of op de speler.
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HET VERHAAL

Het verhaal van “Story of Two” draait rond de interactie tussen mens en dier.
Dit betreft o.a de relatie tussen Steve en Hungry, de mens en wolf, maar ook
hoe ze omgaan met de beer, Attila, die hen aanvalt.
Voor een volledige versie van het script gelieve Sarah’s deel te raadplegen.
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De belangrijkste momenten zijn:
• Steve komt aan aan de hut.

• Hungry vindt de hut en Steve

}

Wat tijdens de werkperiode is afgewerkt.

• Hungry wordt weggejaagd en vind de grot van Attila.

• Steve wordt aangevallen door Attila maar kan hem wegjagen,
Hungry keert terug.
• De auto is kapot en ze kunnen niet ontsnappen.

• Steve en Hungry beginnen elkaar meer te vertrouwen.
• Ze spelen 1.2.3 piano

• Het begint te stormen en Steve jaagt Hungry weg uit frustratie.

• Steve wordt terug aangevallen en Hungry red hem, Steve is bewusteloos.
• Steve wordt wakker en zijn been is kapot.

• Hij probeert de auto te maken maar, net wanneer het klaar is, wordt
Hungry aangevallen door de beer..
• Hungry verliest het gevecht en Steve red haar, ze rijden weg.
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De post-it muur die het deel verhaal bevatte die we
gepland hadden uit te werken voor de master.
In het verhaal kan de speler, door keuzes te maken, bepaalde toekomstige
opties wel en niet krijgen. Dit zorgt ervoor dat de iedere speler een eigen
ervaring heeft, daarbij de ene andere opties en momenten krijgt dan de
andere.
Deze structuur hebben we uitgedacht en weergegeven via post-its, die
gegroepeerd en verbonden werden.
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Ik zelf, die de muur aan het opbouwen ben. Foto door Sarah.
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AUDIO
Het geluid van het spel zijn door Vinzent Spielmann gemaakt. Via samples
die hij doorstuurde, konden wij geschikte versies van de score kiezen, of
beslissen welke elementen we we op specifieke plaatsen in het game wilden
plaatsen. Daaruit maakte hij dan een nieuwe versie die we konden goedkeuren.

“When Stef Colruyt asked me to compose a soundtrack for his final project at
the Luca school of Arts, I felt like going on a long vacation in search of inspiration. There was nothing but fragments of a story and some first animations
of Steve, the main character. Also Stef wanted me to experiment with a huge
palette of emotions. He had heard some of my rather folkloristic songs before. And I didn’t know what he expected from me.
So the first thing I did was to share a collection of songs with him and his
colleague Sarah Schmitz, that included artists like Serge Gainsbourg, Disasterpeace, Junip or Tomas Dvorac. Basically it was music that has a Sixties
attitude to it and/or stands in relation with video games. I wanted to be sure
about the direction the game would develop into. I was looking for the right
instruments. Rather than picking only a generic Drums-, Bass- and Guitar
setup. I tried various rain barrels and cans in order to create a forest-like
atmosphere.
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Luckily my colleague Hannah Matthäy was able to help me out. She played a
steel-drum alike Instrument, a so called Ohm Drum, which generated those
beautiful wide, metallic overtones. That inspired me a lot and Stef was pretty
happy about it.
When I am creating a track, I try to stick to the original sound as much as I
can, especially when a more natural sound is required. But I also try to generate a sense of „natural digitalism“, since we are working a video game.
In most of the tracks I start with a single sound or a short 4 bars loop. From
there on I start building up a chord progression and a larger pattern. Usually,
when I have created a handful of songs, I record some drums. Not that I’d use
them in every song, but it is nice to have them as supportive drums or being
able to generate Midi-files.
For the most part I am using Ableton, a Scarlett Focusrite and a matched
pair of Octava microphones. Besides the steel-drums and rain barrels several
instruments, like acoustic- and electric basses, -guitars and a Pearl Drumkit
were used so far. I am looking forward to see the project in its final state,
with all the texture work and music and sounds implemented. I am so curious
about the moment, when it all comes together. The work with Sarah and Stef,
even though it was just in a virtual environment such as emails and google
drive, is a beautiful experience.”

-Vinzent Spielmann
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DETAILS TECHNISCHE OPBOUW
HET LEVEL

LA A DSYSTEEM
LO A D I N G S C HE R M
Het laadscherm is nodig om de speler te laten weten dat er een zwaar programma ingeladen wordt. Dit is zeker belangrijk op oudere smartphones
met een trager geheugen of via goedkope SD kaarten, waarbij het meerdere
seconden duurt om een level in te laden.
Daarbij verbergt het het ontladen en inladen van de aparte objecten (Additive
Loading), wat het geval is omdat ik het laadscherm geanimeerd wou maken.
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‘ RE P L A C E M E N T ’ L O A D I N G
Dit is wat er gebeurt als een volledig nieuwe scène moet worden ingeladen.
Door het inladen van het laadscherm worden alle vorig ingeladen objecten
verwijderd, waarna de nieuwe objecten worden ingeladen, en als laatste
worden alle objecten van het laadscherm en wordt de nieuwe scene wordt
getoond.
Dit gaat ook samen met een “StateMachineBehaviour” (zie ‘Scenario Scripting’)
in de Game Logic, waarbij het moet wachten tot een scene geladen is; Het
moet wachten op objecten om aanwezig te zijn om er dingen mee te kunnen
doen.

AD D I T I V E L O A D I N G
Additive Loading is zeer gelijkend op Replacement Loading maar zonder het
laadscherm. Dit wordt vervangen door een icoon dat aanduidt dat er wel
degelijk iets geladen wordt, maar nog wel toelaat aan de speler om verder te
spelen. Deze methode wordt onder andere gebruikt in de minigame waarbij
Steve zaken gooit naar de Hut om Hungry vrij te laten.
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SCENEMANAGER
De SceneManager is een
custom editor window dat ik
heb gemaakt om meerdere
gewenste scènes met een
knop gemakkelijk te kunnen
inladen. Deze knop geeft
ook weer of een bepaalde
scène geladen is of niet.
Het verkrijgt info over de
beschikbare scènes door de
build settings te monitoren,
en te bekijken welke scènes
er gereed staan (via het
object EditorBuildSettings).
Dit vergelijkt het dan met
de scènes die al geladen zijn
(via het object EditorSceneManager).
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Als de knop wordt gebruikt en de scene nog niet is geladen: laad de scène
additief. Indien wel: sla de scène op en ontlaad deze. Note: Dit wordt beslist
door de aan- of afwezigheid van een X in de text van de knop.
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VISUALS

S K YBO X
De skybox is opgebouwd uit een blender object met meerdere spheres, die
verschillende lagen vormen. De spheres met wolken op worden gedraaid
in unity om een frame-by-frame animatie te voorkomen. Waarom duizend
frames maken als ik dat in 4 lijntjes code kan regelen?
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TEXTURES
Ieder object in het spel heeft 3 textures: Dag, Nacht en Avond, omdat we
geen belichting gebruiken (veel minder stappen bij optimalisatie: belichting
baken, performance, ...) en omdat dit bij onze gekozen low-poly stijl past.

Deze drie textures worden in een shader gestoken die tussen ‘Dag’ en ‘Nacht’
textures kan switchen, en er indien nodig ook een ‘Avond’ textuur aan kan
toevoegen.
De hoeveelheid waarmee gemixt wordt gebeurt door het ‘TimeManager’
object, dat, nadat een scene is ingeladen, de waardes instelt zodat de tinten
samenvallen met het moment waarop het verhaal zich afspeelt.
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Dag

Avond

Nacht

Mix
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Concept art (Kleurstudies) gemaakt door Sarah, om met kleur te experimenteren.
Ik dacht dat het wel interessant was om de parallellen van de concept art en de
uitwerking van het spel te zien, ook al zijn het twee aparte onderwerpen.
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D E T I MECONTROL L ER
Deze wordt gebruikt om, wanneer een scène opstart, de gewenste tijd
waardes door te geven aan alle objecten die een rendere hebben met een
shader die deze waardes kan aannemen.

Dit doet het door, wanneer alle objecten zijn ingeladen, van alle “Renderer”
componenten op alle objecten, de shader te vergelijken met de twee die in
het “scr_TimeController” component gedefinieerd staan. Als dit waar is past
het de waardes toe, ingesteld door de “Day/Night” en “Evening” sliders, die
de shader zal gebruiken om tussen de drie textures te blenden.
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DE PERSONAGES
In het spel hebben we 3 personages: Steve, Hungry en Attila. Deze gebruiken
allemaal dezelfde classe ‘cls_Character’, die alle belangrijke informatie in de
‘Game Controller’ bijhoudt.
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Wanneer een scène geladen wordt, worden alle vorige objecten ontladen,
inclusief de personage objecten. Daarom moet de GameController iedere
keer dat er een nieuw level geladen wordt, voor ieder personage, het specifieke object opzoeken en de componenten invullen. De scripts die deze
componenten dan moeten aanspreken, kunnen dat via de classes in de
GameController doen.
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GEUR SYSTEEM
Hungry heeft een extra element, namelijk de geuren die visueel als lijnen op
de wereld worden voorgesteld.

Deze gebruiken een NavMeshAgent object, dat de kortste weg berekent
van het te ruiken voorwerp naar de neus van Hungry. Ik moest er ook voor
zorgen dat het spoor niet ondergronds gaat en het hoogte patroon van het
terrein volgt.
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Dit doet het door de hoeken van de NavMeshAgent te verbinden en op te
delen. Het noteert pas de hoogte wanneer het een hoek maakt. Dus als er
zich hoeken in de omgeving bevinden, teken ik er een lijn tussen en gebruik
ik een .lerp() functie om deze lijn op te delen in gelijke onderdelen. Dan voer
ik een raycast uit van +- 20 meter hoog naar beneden, tot deze het terrein
raakt, en van daaruit kan ik een meter hoger een positie noteren. Deze
posities worden dan verbonden door een Line Renderer die een bepaalde
kleur en transparantie heeft.
Ook verbind ik het eerste punt van de Line Renderer met het te ruiken object
en het laatste deel met Hungry’s neus, om het er visueel mooier uit te laten
zien en duidelijk te maken dat het om geur gaat.
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SCENARIO SCRIPTING
H ET A NIM ATOR SYSTEEM
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Voor het scripten, programmeren van de scenario’s ben ik, na een paar
gefaalde pogingen, waaronder het hardcoden van alle opties en het proberen importeren van Twine verhalen, gelukkig uitgekomen op de StateMachineBehaviours, een is een script, dat standaard in Unity kan aangesproken
worden, en dat op de animator states van een object draait.
Ik maak een GameController object waarin ik een animator (‘anor_Story’)
script uitvoer, en hierin draai ik dan lege animaties waarop de StateMachineBehavior scripts worden uitgevoerd. Deze scripts bevatten een aantal
functies:
• OnStateEnter, gelijkend aan de Start functie in MonoBehaviour
scripts.
• OnStateUpdate, gelijkend aan de Update functie.

• OnStateExit, die draait wanneer de de animator naar de volgende
staat overgaat.
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Een van de belangrijkste verschillen is dat StateMachineBehaviours niet afstammen van de
MonoBehaviour klasse, en dus
geen directe link naar de scène,
het level, hebben. Als je een
object wilt aanpassen, moet je
dit opzoeken via de GameObject.
Find() functie, en van daaruit
verdergaan Je moet dus als variabele een string meegeven in
the setup van het object.
Dit wordt onder andere gedaan
in de ‘bhvr_SwitchCamera’ en
‘bhvr_SetInteractive’ behaviours.
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Een voorbeeld van een StateMachineBehaviour script.
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PA R A METERS
De verschillende States moeten natuurlijk met elkaar verbonden worden, en
er moeten transities tussen de states zijn, waar parameters aan vast zitten.
Dit is waar de animator parameters inkomen.
Een van de belangrijkste functies in
het spel is de ‘SetParameter()’ functie,
in het Storage script. Deze is verantwoordelijk voor alle veranderingen in
alle animator componenten, van het
verhaal en personages tot deuren
openen.
Het neemt als input een ‘cls_Parameters’ object, wat de nodige inforDe ‘cls_Parameters’
matie bevat over de huidige toestand
in de inspector.
van het spel, opdat één volledige set
aan parameters (één van elke mogelijke parameter) kan toegepast op een animator component. Ik heb dit gelimiteerd tot maar één set om het toch ordelijker te laten lijken in de inspector,
door de parameters zo te groeperen. Anders zou men, om een variabele aan
te passen, doorheen te veel lagen en lijsten moeten navigeren, en dat zou
verwarrend en traag zijn.
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De ‘SetParameters’ functie in ‘Storage’.
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Een voorbeeld van de opbouw van een transitie.

Een Voorbeeld van verbonden momenten.

65

Deze parameters worden in de standaard Unity transities gebruikt zodat ik
via triggers de positie van de speler in het spel kan bepalen, of kan detecteren wanneer op een knop in een menu wordt ingedrukt. Via combinaties
van deze parameters kan ik dan zien welke keuzes de speler heeft gemaakt
in de vorige momenten, en kan ik op basis daarvan daaruit de passende
gevolgen toepassen.
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WORLDSWITCH

Het wisselen tussen de personages door het gebruik van de gyroscoop van
de smartphone.

Het GvrMain en Head object.
Om correct de positie en rotatie van de Smartphone te kunnen bepalen, heb
ik een oude versie van de Google Cardboard APK in het project geïnstalleerd.
Vanuit deze kon ik dan het ‘GvrMain’ prefab object halen en dit in het spel
plaatsen. Ik zet wel alle camera’s uit, want ik wil alleen de rotatie van het
‘Head’ object hebben, om de rotatie van de smartphone te halen. Daarna
moet ik enkel controleren of de z-rotatie zich tussen bepaalde waardes
bevindt (en dus of het om een volledige draaing van het scherm gaat), en, als
reactie hierop, de ‘SwitchCharacter()’ functie draaien.
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Deze functie initieert een core routine ‘iSwitchCharacter()’, die de personages
vastzet. Vervolgens wordt een camera animatie uitgevoerd, een ‘waitUntill()’
functie tot deze voorbij is, wordt van active personage gewisseld en worden
de personages opnieuw in beweging gezet.
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De ‘iWorldSwitch()’ Coreroutine.
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WO R LDSWITCH IN DE ANIM ATOR
Om in de Story Animator tussen de twee personages te kunnen wisselen,
moest ik een manier vinden om, voor beide personages een gewenste state
op te slaan en vanaf daar het verhaal voort te zetten.
Daarom heb ik in de classe ‘cls_Character’ een string aangemaakt die de
naam van de gewenste state kan bevatten, en een bhvr_StoreState StateMachineBehaviour component toegevoegd dat de gewenste string aan het
gewenste personage toekent. Vervoolgens gebruik ik de ‘Animator.Play()’
functie om de Story Animator vanaf dat punt te laten afspelen.
Zo kan ik, wanneer een personage een bepaald moment van het verhaal heeft
bereikt, het andere personage op een bepaalt punt laten beginnen dat daar
op volgt. Zo kan de speler wisselen tussen beide personages en dezelfde
continuïteit behouden, zonder dat alles helemaal opnieuw moet beginnen.
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DE INTERACTIEVE OBJECTEN

Het interaction systeem heeft verschillende iteraties doorlopen, en uiteindelijk ben ik op vier scripts uitgekomen:
• scr_InputManager
• scr_UIManager
• scr_Interactive

• scr_Interactive_Option
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De eerste stap is het opstellen van de interactieve objecten. Dit doet men
door één ‘scr_Interactive’ component aan het object dat men interactief wilt
maken toe te voegen. Deze verzamelt automatisch iedere ‘Option’ component die je toevoegt, om later de eerder gemaakte keuzes van de speler te
kunnen opvragen. Ook houdt dit script de renderers bij om de visuele outline
te kunnen regelen.

Daarna kan men voor iedere knop (per actie) een ‘scr_Interactive_Option’
component toevoegen. Hier stel je in welke soort actie het is (via o.a custom
editor UI), maar vooral welke parameters op welke Animators moeten veranderen. Dit is meestal de GameController animator, waarop de scripting
van de scènes geprogrammeerd wordt. Dit, samen met de triggers, zijn de
belangrijkste manieren om het verhaal te beïnvloeden. (Voor meer uitleg
over deze parameters zie ‘Scenario Scripting’)
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De berekeningen om het menu te genereren begint bij het scr_InputManager
script, op het GameController object. Deze checkt welk object geselecteerd
is en geeft de informatie door aan de UI Manager. Deze neemt de informatie
van de ‘scr_Interactive’ component en stelt dynamisch de knoppen in. De
UI Manager is ook verantwoordelijk voor de plaatsing van het menu op het
scherm (op de plaats waar de vinger zich bevindt) en de oriëntatie hiervan.
De oriëntatie van het menu is belangrijk omdat de knoppen soms buiten
het zichtbare scherm verdwenen, en dus onbereikbaar werden. Daarom het
ik het scherm in vier kwadranten verdeeld en op basis daarvan laat ik de
knoppen links of rechts, boven of onder de positie van de vinger verschijnen.
De UI manager controleert ook of de knop voor de optie wel degelijk aanklikbaar moet zijn. Als Hungry bijvoorbeeld te dicht bij een van Steve zijn
acties is, zal de knop onbruikbaar zijn en verschijnt er een boodschap: ‘Hungry
is too close’. Hetzelfde als Steve of Hungry te ver van het voorwerp zijn om
de actie uit te voeren.
Wanneer een knop of optie uiteindelijk wordt geselecteerd, zullen de nodige
parameters doorgegeven worden en worden de daarop volgende functies uitgevoerd: een character ergens naar laten bewegen, een voorwerp opnemen,
enzovoort.

73

DE CAMERA
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Het camera systeem bestaat uit een paar onderdelen:
• Een camera animatie systeem dat de unity animator gebruikt.

• Een dynamisch gameplay-based systeem.
• Het Gimble systeem.

• Het SwitchCamera systeem.
• De omkering bij het wisselen van personage via de gyroscoop.
In het volgende deel zal ik praten over een main camera en, belangrijker,
de posities waar die zich kan bevinden. Deze posities worden bepaald door
camera’s die niet gerenderd worden, voor een gemakkelijke visualisatie van
de compositie.
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C A MER A ANIM ATIE SYSTEEM
Ik had een behaviour script aangemaakt genaamd ‘bhvr_AnimateCamera’.
Dit wordt gebruikt om een bepaalde animatie state in de Camera Animator
te draaien. Het probleem was dat, omdat de animator al draaide, ik hier de
positie en rotatie niet meer via code kon aanpassen.
Daarom verschilt het bhvr_AnimateCamera script van de ‘bhvr_RunAnimation’
behaviour script, dat algemener is, omdat er in ‘bhvr_AnimateCamera’ ook
het volledige animator component aangezet en daarna uitgezet wordt. Zo
kan ik de positie aanpassen zonder dat de animator de positie en rotatie van
de camera meteen terug zou veranderen.
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D YN A M ISCH GAM EP L AY SYSTEEM
Het dynamische Gameplay systeem vormde een experiment om in de wereld
momenten te plaatsen. Wanneer een character in een bepaalde trigger stapt,
zou de main camera naar de correcte positie gaan.
Het nadeel was dat dit zeer onprecies en soms frustrerend was, dus dat
systeem heb ik vervangen door een Gimble systeem.

GI MBLE SYSTEEM
Een Gimble is een term die ik algemeen gebruik voor een object dat met als
doel heeft om twee of meer andere voorwerpen te verbinden. In dit geval is
dat een Camera Gimble, die een personage met een bestemming verbindt,
door middel van een camera.
Dit script wordt binnen een leeg gameObject uitgevoerd. Het neemt de
positie van een personage over, en richt zichzelf naar het voorwerp via een
LookAt() functie. De main camera wordt dan verbonden aan een offset positie
(bijvoorbeeld: de camera is altijd 2 meter naar achter en 1 meter naar rechts
), zodat het personage en de bestemming altijd samen in beeld zijn.
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H ET SWITCHCAM ERA SYSTEEM
Dit systeem is ook ingevoerd ter vervanging van het Dynamisch Gameplay
Systeem, waarbij ik in de Story Animator kan aangeven naar welke positie
de main camera moet verplaatst worden. Zo kan ik aan ieder moment een
bepaalde framing geven om belangrijke objecten in beeld te brengen en er
de focus op te leggen.

WI S S ELEN VAN DE P ERSONAGE
(Voor details over de WorldSwitch zie Scenario Scripting - WorldSwitch)
Een van de aspecten van het spel is dat de camera bij Hungry ondersteboven
is, 180° gedraaid. Om dit op te lossen heb ik aan ieder personage een rotatie
waarde gegeven, om deze dan op alle camerabewegingen toe te passen.
Dit laat toe dat ik de camera gewoon kan laten tijdens het maken van het
spel, en vervolgens de posities kan verplaatsen en goede composities kan
samenstellen, en deze eventueel omgekeerd in het eindproduct kan tonen
zodat het past bij de oriëntatie van de smartphone.
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AUDIO

MU ZI EK
In het spel worden er verschillende liedjes op verschillende momenten afgespeeld. Om deze te managen heb ik een aantal classes geschreven die de
audioclip en de gewenste volume onthouden. Een ‘AudioManager’ object
bevat een AudioSource component, die ik vanuit de Story Animator States
kan starten of stoppen. Zo kan ik een liedje als AudioClip afspelen met het
correcte volume.
Dit wordt gedaan door een functie die, in plaats van meteen het liedje te
stoppen en te vervangen, het volume respectievelijk verlaagt en verhoogt.
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FO LEY
De foley, geluidseffecten, en Ambient Geluid werd gemaakt door Guilian
Vandendaele.
Voor deze heb ik in het “scr_GameController“ script een lijst van soundeffects
aangemaakt (in een classe), die een string en AudioClip bevatten. Zo kan ik,
in scripts, een AudioClip via de string afspelen, maar in de lijst deze gemakkelijk vervangen. Zo hoef ik niet ieder object na te gaan als ik de placeholder
geluidseffecten wil aanpassen, maar moet ik simpelweg de correcte string in
de lijst vinden.
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EXTERNE LINKS

https://www.astoryoftwo.com/
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STORY OF TWO
SCRIPTIE

SARAH SCHMITZ

“Wilt ge dat nog eens pushen?”

								 -Stef Colruyt
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INLEIDING
In dit dossier bespreken we de productie van het audiovisueel project: “A
Story of Two”. Het betreft een afstudeerproject in de master ‘Animatiefilm’
aan LUCA School of Arts, Campus C-mine te Genk. In het project worden de
thematieken van eenzaamheid en teamwork behandeld. In tegenstelling tot
andere geanimeerde kortfilms is “A Story of Two” een cross-over project,
waarbij simultaan een game en een kortfilm worden ontwikkeld. Er werd een
vooronderzoek gevoerd rond de vraag in hoeverre de media animatiefilm en
game elkaar kunnen inspireren en verrijken. Is een interactieve animatiefilm
automatisch een game en kunnen we een game dat grotendeels rond een
verhaal is opgebouwd, nog wel een game noemen? Met deze onderzoeksvraag ging ik samen aan de slag met een collega uit de opleiding Game Art
& Design (LUCA campus C-mine). We vertrokken vanuit het idee dat eenzaamheid een veel voorkomend thema is binnen onze maatschappij. Dat is
een rare vaststelling, aangezien er nu meer dan ooit te voren sprake is van
voortdurende communicatie dankzij de (sociale) media. En toch voelen veel
jongeren zich eenzaam. In “A Story of Two” worden twee hoofdpersonages
opgevoerd, die allebei werden achtergelaten door de groep waarbinnen ze
eerst leefden. Ze zijn voor de eerste keer alleen in de wereld en hebben één
gemeenschappelijke vijand: de beer Attila. In plaats van deze vijand alleen te
bekampen, beslissen ze tegen alle verwachtingen in samen te werken. Heb
ik al vermeld dat de twee hoofdpersonages een mens (Steve) en een wolf
(Hungry) zijn? ‘A Story of Two’ wordt gerealiseerd als een 2,5D mobile game,
bestaande uit narratieve scènes die het skelet van de game vormen.
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CONCEPT
REALISATIE

Om dit project op te starten hebben we eerst afgesproken hoe en wat iedereen zou doen. We maakten eerst een synopsis. Vervolgens begon ik aan de
visuele stilering. We putten onze inspiratie uit bestaande games en films. Stef
schreef ondertussen het scenario. Op regelmatige basis kwamen we samen
om onze voortgang te bespreken.

2

ONDERWERP

We hebben voor het onderwerp vriendschap en sociaal contact gekozen omdat dat ook prominent aanwezig is tijdens de realisatie van ons project. Onze
personages zijn twee zeer verschillende wezens. Een wolf en mens zouden
nooit een vriendschap aangaan tenzij in geval van nood. We vroegen ons af,
wat er zou gebeuren als twee tegengestelden samen geplaatst worden en
afhankelijk worden gemaakt van elkaar.

3

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

‘A Story of Two’ is een game gebouwd op het idee van parallelle werelden.
De speler kan voortdurend switchen tussen elk van beide werelden, en in
elke wereld wordt een ander personage bestuurd. Steve en Hungry bevinden
zich in dezelfde tijdlijn maar leven in hun eigen wereld. Deze werelden lopen
parallel met elkaar. Door omstandigheden moeten Steve en Hungry samenwerken om hetzelfde doel te bereiken. Zo scheppen zij een ongewone band
met elkaar en hun werelden.
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Een eerste unity test van onze parallelle werelden

5

MOTIVATIE

Om het heel simpel weer te geven, wilden we alle twee iets vernieuwends
doen. Ik had geen zin om zoals iedereen een film neer te leggen. Ik wou me
lanceren in toegepaste animatie en dat heb ik dan ook gedaan. Toen ik Stef
mijn idee voorlegde, heeft hij de uitdaging aanvaard. Ik kan me voorstellen
dat hij net hetzelfde idee als ik had en ook graag iets wou doen dat bij ons
op school nog nooit gedaan was, namelijk: een samenwerking tussen twee
verschillende afstudeerrichtingen. Ik hoop dat ik door deze gewaagde zet
anderen kan inspireren om hetzelfde te doen, om niet alles alleen te doen,
om de dingen eens uit een ander perspectief te zien en vooral om op deze
manier een mooi groepsproject af te geven.

6

VERHAAL
PITCH

A Story of Two is een game gebouwd op het idee van parallelle werelden. Beide werelden zijn bespeelbaar en worden gecontroleerd door één personage.
Het hoofdthema is dat van een onwaarschijnlijke relatie en vriendschap.
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SYNOPSIS

Steve heeft net zijn grootouders verloren en gaat hun vakantiewoning opruimen, om het te koop te zetten. Een bezoek aan het hutje in het bos haalt
veel herinneringen naar boven. Zijn verblijf wordt onverwachts gerekt door
de aanwezigheid van Attila, de bruine beer. Attila maakt het opruimen van de
hut veel moeilijker dan aanvankelijk verwacht. Terzelfdertijd wordt Hungry
uit haar roedel gezet. Ze moet nu alleen op pad. Ze merkt dat zonder roedel
het wolvenleven niet meevalt. Heel veel zaken kan ze enkel in groep doen,
zoals jagen. Door de overweldigende honger waagt ze zich in de richting van
een hut. Op dit moment ontmoeten onze personages elkaar. Initieel bestaat
hun relatie uit angst, onzekerheid en wantrouwen. Het is pas later dat ze
beseffen hoeveel ze elkaar nodig hebben. Onze vijand Attila komt voor het
eerst in beeld wanneer Steve alleen is, waardoor hij zich niet kan verdedigen.
De tweede keer schiet Hungry te hulp om Steve te redden. De laatste keer
overwinnen ze hun gemeenschappelijke vijand door samen te werken.
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Een still uit de teaser

9

SCENARIO
FADE IN
1 EXT. BOS GRANT WOOD - OCHTEND (CUTSCENE)
HUNGRY (een 5 jarige wolf) sluipt door de struiken in het bos. Het bos ziet er
wat kaal uit. Enkel de dennenbomen zijn groen. Er HUILT een wolf in de verte.
Hungry kijkt op. Haar oren zijn gespitst. Ze rent naar het geluid toe. Al rennend voegt ze zich bij een roedel wolven. Ze rennen allemaal naar hetzelfde
doel. Aan het hoofd van de roedel loopt een grotere donkerGRIJZE WOLF (8).
Hungry loopt zij aan zij met deze wolf. Ze achtervolgen een hert. Net wanneer de grijze wolf wil toeslaan struikelt Hungry. Door Hungry’s val valt ook
de grijze wolf en zijn ze het hert kwijt. De grijze wolf staat op en schudt zijn
pels. Hij gaat in een agressieve pose staan en gromt naar Hungry. De rest van
de roedel staat achter de grijze wolf. Hungry JANKT, staat op en loopt weg.
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2 EXT. BOS GRANT WOOD - OCHTEND (CUTSCENE)
STEVE (28) rijdt in zijn Honda Civic door het bos. Terwijl hij over de hobbelige
weg rijdt, springt er een hert voor zijn wagen.
					STEVE
					AAAAAAH SHIT!
Steve trapt zijn rempedaal volledig in. Zijn linkerband van voren klapt met
een grote BANG. Een doos met voorraad, dat op de passagiersstoel staat,
valt om door het bruuske manoeuvre. Hij verliest even de controle van zijn
auto en rijdt tegen een boom. Hij kijkt met grote geschrokken ogen naar
waar het hert net stond. Het hert is al snel weer in de bosjes verdwenen. Steve bekomt van de schrik terwijl hij de omgevallen voorraad terug in de doos
propt. De voorraad zijn voornamelijk blikken voedsel. Hij zet de doos terug
op de passagiersstoel. Wanneer Steve wil uitstappen merkt hij de brandblusser op die van onder de passagiersstoel is uitgeschoven. Hij duwt de brandblusser terug onder de passagiersstoel. Vervolgens stapt hij uit om naar de
schade te kijken.
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3 EXT. BOS GRANT WOOD - AVOND (TUTORIAL)
Hungry wandelt door het bos. Ze snuffelt met haar neus tegen de grond. Ze
steekt haar snuit in de lucht en snuift de lucht op. Ze wandelt sluipend verder, richting een konijntje. Hungry stapt op een takje dat breekt. KRAK. Het
konijntje kijkt op en vlucht weg in zijn holletje. Hungry loopt naar het konijnenhol en steekt haar neus naar binnen. Ze stopt wanneer ze GERONK van
een motor in de verte hoort. Ze kijkt in de richting van het geluid.
4 EXT. HUT GRANT WOOD - AVOND (TUTORIAL)
Steve staat bij zijn auto. De band links vooraan is geklapt maar verder ziet de
auto er goed uit. De zon gaat onder dus hij kan er sowieso nu niks aan doen.
Hij opent de koffer van de wagen en moet kiezen of hij zijn gereedschapskist
of eten meesleurt tot aan de hut die net in zicht is.
Steve komt aan bij een hutje. Het hutje ziet er wat vervallen uit. Het ligt in het
midden van een open plek van het bos. Er staat een windmolen om het water
op te pompen, een generator en een wc huisje. Hij haalt een sleutel uit zijn
broekzak. Hiervoor laat hij voorzichtig één hand los van de doos. Hij draait
de sleutel in het sleutelgat en duwt de deur open.
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5 INT. HUT GRANT WOOD - AVOND (GAMEPLAY)
Steve staat even stil in de donkere, stoffige hut. Na wat aarzeling zet hij de
zware doos neer op een tafel. Steve wandelt wat verloren rond tot hij een
raam bereikt. Hij gooit de gordijnen open en licht stroomt binnen. De ruimte
is oubollig ingericht met voornamelijk houten meubels. Het enige moderne
meubel is het vouwbed dat in de hoek van de kamer opgevouwen tegen de
muur staat. Er is maar één kamer. De kamer heeft een keukentje, een tweepersoonsbed met nachtkastjes, een open haard met een zetel ervoor en een
bureau met een stoel. Het enige stuk decoratie is een vergeelde vakantiefoto
van een ouder koppel en Steve (18). Steve ZUCHT verdrietig. Hij haalt de lijst
van de muur en steekt hem weg in een kast. Waar het kader hing is er een
lichte verkleuring te zien op de muur. Hij begint de voorraden uit de doos te
halen en op te bergen.
6 INT. HUT GRANT WOOD - OCHTEND (GAMEPLAY)
Steve is druk in de weer met poetsen. Hij wrijft met zijn hand over zijn bezwete voorhoofd. Hij zet de bezem tegen de muur. Hij zet de koffiemachine aan.
Daarna stapt hij naar buiten op weg naar het toilethuisje.
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7 EXT. HUT GRANT WOOD - OCHTEND (GAMEPLAY)
Hungry komt aan bij een hut. Er staat een auto geparkeerd. Ze snuffelt enthousiast aan de zijkant van de hut. Ze bereikt de voordeur die open staat.
Ze sluipt naar binnen.
8 INT. HUT GRANT WOOD - OCHTEND (GAMEPLAY)
Hungry wandelt voorzichtig naar binnen maar ziet niemand. Ze ontspant
zich en snuffelt verder door de kamer. De koffiemachine staat te RONKEN.
Plots vindt ze een doos met blikken in. Met haar mond raapt ze een blik op.
Ze gaat in het midden van de kamer liggen. Ze laat het blik los en houdt het
tussen haar voorpoten. Ze bijt één keer hard in de lengte van het blik tot de
inhoud eruit vloeit. Hungry begint de inhoud op te eten. Plots hoort Hungry
gegil. Steve staat geschrokken in de deuropening.
					STEVE (Geschrokken)
					AAAAAAAAAAAH!
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Steve trekt de deur met een klap achter zich toe. Hungry zit nu gevangen.
Ze raakt in paniek en loopt in het rond. Ze krabt aan de deur, maar die zit
potdicht.
9 EXT. HUT GRANT WOOD - OCHTEND (GAMEPLAY)
Steve kijkt vanop een afstand heel gespannen en angstig naar de deur. Eerst
doet hij niets. Na een tijd wandelt hij heel angstig en voorzichtig naar de
voordeur. Hij draait de klink om. Nu staat de deur op een hele kleine kier.
Steve rent naar zijn auto. Hij neemt uit de voorraaddoos een blik met eten.
Met een krachtige worp smijt hij het blik tegen de deur. Hierdoor zwaait de
deur open. Steve gaat veilig in de auto zitten.
10 INT. HUT GRANT WOOD - OCHTEND (GAMEPLAY)
Hungry krabt gefrustreerd aan de grond. Plots hoort ze de deur opengaan.
Ze stapt naar buiten en ziet een blik in de deuropening liggen. Het blik is
hard gedeukt. Ze negeert het en loopt naar buiten. Ze ziet Steve angstig in
zijn auto zitten. Ze kijken gedurende enkele seconden naar elkaar. Wanneer
Hungry een stap naar de auto wil zetten TOETERT Steve naar Hungry. Ze
schrikt en rent weg.
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11 EXT. GROT GRANT WOOD - OCHTEND (CUTSCENE)
ATTILA (31), een grote bruine beer, ontwaakt door een TOETEREND geluid.
Hij GROMT kwaad. Hij staat op en GROMT nog eens luider. Attila snuffelt met
zijn snuit in de lucht. Hij waggelt met zijn massieve lichaam naar het geluid
en de geur van eten toe.
12 INT. HUT GRANT WOOD - MIDDAG (GAMEPLAY)
Steve pakt verschillende meubels in met plastic. Terwijl hij werkt, speelt de
GHETTOBLASTER zachtjes. Steve schrikt wanneer hij buiten GELUID hoort. Hij
kijkt door het raam. Hij ziet beweging bij de auto. Steve doet de deur open
en ziet dat Attila de autodeur heeft opengetrokken en de overgebleven doos
in de auto openscheurt met zijn klauwen. De linkervoorband van de wagen is
aan flarden. Steve slaat de deur hard dicht. Attila GROMT. Steve hoort Attila
naar de deur stappen. Hij kijkt rond en spot de ghettoblaster. Hij grijpt de
ghettoblaster en zet die voor het raam dat hij openschuift. Attila bonst tegen
de hut. Steve zet het volume van de ghettoblaster op het maximum. Attila
wordt kwader van het geluid en bonst nog harder tegen de hut. Steve kijkt
in horror naar de muur waar Attila tegen beukt en neemt wat meer afstand.
Er schuiven wat pannen van het dak en vallen tegen Attila’s hoofd. Attila GROMT kwaad maar stopt zijn aanval. Hij trekt zich terug in het bos. Steve staat
nog steeds aan de grond genageld in de hut.
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13 EXT. HUT GRANT WOOD - NAMIDDAG (GAMEPLAY)
Steve sleutelt aan de elektriciteitskast. Hij hoort GERITSEL achter zich. Hij
draait zich geschrokken om. Hungry staat aan de rand van het bos naar hem
te kijken. Steve kijkt heel onzeker. Zijn blik gaat van de elektriciteitskast naar
Hungry. Steve wappert met zijn armen en maakt een angstig KSSSSST geluid.
Hungry kijkt verward naar Steve. Steve zucht en gaat met zijn hand door
zijn haar. Hungry kantelt haar hoofd. Steve neemt een tang uit zijn gereedschapskist en smijt die in de richting van Hungry. Hungry snuffelt aan de
tang en kijkt niet onder de indruk naar Steve. Steve gooit een waterpas naar
haar. Deze keer trekt Hungry zich iets verder buiten het bereik van Steve terug. Hungry’s berekening is juist, want wanneer Steve nog iets naar Hungry
mikt, komt het voorwerp lang niet zo dicht bij haar. Steve geeft op en gaat
verder met werken. Om de zoveel tellen kijkt hij even achterom naar Hungry.
Wanneer Steve niet kijkt gaat Hungry een klein beetje dichter zitten en kijkt
toe, naar hoe Steve werkt.
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14 EXT. HUT GRANT WOOD - AVOND (GAMEPLAY)
Hungry staat aan de buitenkant van de hut. Ze staat bij de voordeur en luistert naar Steve. Steve zingt een nummer van de Dire Straits.
					STEVE
					That ain’t workin’ that’s the
					

way you do it. Get your money

					

for nothin’ get your chicks for free.

					

We got to install microwave ovens...

Om de zoveel tijd snuffelt ze of neemt ze afstand van de hut. Na een tijdje
gaat ze voor de deur liggen.
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15 EXT. HUT GRANT WOOD - OCHTEND (GAMEPLAY)
Steve doet de voordeur open. Hij houdt een mok hete koffie vast met een
koekje. Hungry ligt voor de deur te slapen. Steve schrikt en laat zijn koffie
en koekje vallen. Hij vlucht naar binnen en sluit de deur achter zich. Hungry
wordt slaperig wakker van het geluid. Ze snuffelt aan de gevallen mok en
het koekje. Ze blijft van de mok af maar neemt het koekje in haar mond en
loopt weg met haar snack. Steve kijkt vanuit het raam bij de voordeur toe.
Hij glimlacht.
16 EXT. HUT GRANT WOOD - MIDDAG (GAMEPLAY)
Steve is buiten een ’for sale’ bord in de grond aan het slaan. Het geluid lokt
Hungry. Ze kijkt toe hoe Steve werkt. Wanneer Steve klaar is, raapt hij een
klaargelegde sandwich op van een bord dat op de grond staat. Hij bijt in
het broodje en hoort Hungry lichtjes JANKEN. Ze likt opgewonden aan haar
neus.
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					HUNGRY
				

(Met grote puppy ogen)

					MEEP!
Steve kijkt twijfelend naar het broodje en smijt dan de rest naar Hungry.
Hungry eet gulzig het broodje op. Steve LACHT.
					STEVE
					

Ik ga u Hungry noemen.

Hungry kijkt op van het broodje en houdt haar hoofd wat schuin bij het horen van wat Steve zegt. Dan eet ze weer verder van het broodje.
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17 EXT. HUT GRANT WOOD - AVOND (GAMEPLAY)
Steve staat buiten. In zijn hand houdt hij een stuk vlees vast. Hungry verschijnt aan de rand van het bos. Steve ziet er zelfzeker maar alert uit. Hij
steekt zijn hand met het vlees uit naar Hungry en roept haar.
					STEVE
					Hungry, kom hier Hungry!
Op haar hoede zet ze een paar stappen naar Steve. Steve slikt zwaar. Wanneer ze voor elkaar staan blijft Hungry naar Steve kijken terwijl ze voorzichtig
het stuk vlees in haar mond neemt. Ze zet een paar stappen naar achteren.
Ze eet het vlees op. Ze zet dan weer een paar stappen naar voor en duwt
haar snuit tegen Steve’s hand. Intuïtief aait Steve over Hungry’s hoofd.
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18 INT. HUT GRANT WOOD - DAG (GAMEPLAY)
Het REGENT zachtjes. Steve staat op de tippen van zijn tenen op het bureau.
Hij probeert een lek in het dak op te stoppen met tape en plastic. Hungry ligt
op het bed te slapen. Ze ligt languit op haar zij en neemt een groot deel van
het bed in. Veel van de meubels zijn bedekt met een plastic hoes. Steve heeft
duidelijk geen plaats meer in zijn handen. Zijn tape valt op de grond.
					STEVE
			

		

					

(Gedempt, bijna fluisterend)
SHIT! Steve kijkt snel naar Hungry.

Hij blijft een paar tellen kijken. Hungry blijft onverstoorbaar slapen. Steve
maakt nog een paar aanpassingen en komt van de tafel. Hij kijkt tevreden
naar het lek, er druppelt geen water meer door. Steve gooit zijn handen in
de lucht.
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					STEVE (Veel te luid)
					YESSS!!!
Hungry schrikt wakker. Ze kijkt verward, maar toch alert naar Steve. Haar
oren staan overeind en ze snuffelt in de lucht. Steve LACHT. Ze springt van
het bed en gaat dichter bij Steve staan. Steve aait over haar hoofd.
19 INT. HUT IN GRANT WOOD - AVOND (GAMEPLAY)
Het REGENT nu wat harder. Er zijn nu meerdere lekken in het dak. Het oude
lek dat Steve heeft hersteld lekt nu nog meer dan voordien. Steve probeert
het zwaarste lek op te stoppen, maar het heeft geen zin. Hungry gaat aan
Steve snuffelen en geeft zijn been een kopstootje. Steve wappert met zijn
handen naar Hungry en KREUNT afkeurend. Hungry geeft een overtuigender
kopje. Steve trekt zich weg.
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					STEVE (Kwaad)
					

NEE HUNGRY! Ge krijgt nu geen eten!

Steve gaat weer in de weer met zijn plastic en tape. Hungry kijkt gekwetst
maar gaat toch nog bij Steve op de grond liggen. Ze geeuwt en ontspant
zich. Haar ogen vallen stilaan toe.
20 INT. HUT IN GRANT WOOD - NACHT (CUTSCENE)
Steve staat in het midden van de kamer. Hij is compleet gestrest. Naast hem
ligt een omgestoten emmer met een plas water. Het water loopt nu op sommige plaatsen vrij door de gaten van het dak.
					STEVE (Kwaad)
					GODVERDOMME!
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Hungry staat te HUILEN naar de deur, terwijl ze rond Steve loopt.
					STEVE (cont’d) (Kwaad)
					HUNGRY WEES STIL!
Steve balt zijn vuisten op en duwt die tegen zijn hoofd. Hij knijpt zijn ogen
toe.
					STEVE (cont’d) (Hysterisch)
					NU IS HET GENOEG!
Steve trekt de deur open. Hungry kijkt bang naar Steve en dan naar het
donker buiten. Hungry maakt een geluid tussen een HUIL EN EEN GROM.
Ze is het duidelijk niet eens met Steve. Ze twijfelt maar uiteindelijk rent ze
naar buiten. Steve smijt de deur zo hard dicht dat de ramen meetrillen. Hij
gaat vermoeid op de grond zitten en laat de lekken voor wat ze zijn. Na wat
mokken staat hij op. Hij haalt alle potten en pannen uit de kast en zet ze onder de lekken. Hij hervat zijn pogingen om het dak te herstellen. Steve hoort
een luide BANG. Het hele hutje wordt door elkaar geschud. Steve hoort een
oorverdovende GROM.
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					ATTILA
					GRRRAAAAAAUUUUUUUWWWW!!!!
Steve hoort Attila rond het huisje lopen. Wanneer Attila een raam tegenover
de voordeur inbeukt en zijn grote kop door het gat wil steken, grijpt Steve
zijn kans. Hij vlucht door de voordeur. Attila snijdt zijn snuit open aan het
gebroken glas.
21 EXT. BOS GRANT WOOD - NACHT (GAMEPLAY)
Steve loopt weg van Attila en de hut. Door de wind valt de windmolen om.
Steve weet de molen grotendeels te ontwijken. Hij wordt met een grote kracht
tegen de grond geworpen.. Zijn been is gebogen in een onnatuurlijke hoek.
Steve laat een pijnlijke SCHREEUW voor hij het bewustzijn verliest. Attila gaat
achter Steve aan die door zijn schreeuw zijn positie heeft verraden. Net voordat Attila gaat toeslaan bijt Hungry hard in Attila’s rechterachterpoot. Attila
strompelt weg. Hungry snuffelt aan Steve. Ze sleept Steve aan de broekspijp
van zijn goede been naar de hut. Hungry weet Steve in het midden van de
kamer te leggen. Hij is tenminste een beetje beschermd tegen de regen.
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22 EXT. DE HUT - OCHTEND (CUTSCENE)
Steve wordt wakker door Hungry die met een leeg blikje tegen zijn hoofd
slaat. Hij probeert recht te zitten. Maar kreunt als hij zijn been beweegt. Het
staat nog altijd in een rare hoek. Hij heeft een bult op zijn hoofd. Steve kijkt
naar Hungry. Ze heeft nog steeds het lege blik in haar mond.
					STEVE
		

			

					

We moeten hier weg geraken.
Hungry houdt haar hoofd schuin.

23 EXT. HUT GRANT WOOD - DAG (GAMEPLAY)
Steve zit bij de auto. Hij sleutelt onhandig aan de linker voorband van de
wagen. Met de L-sleutel draait hij de bouten aan. Hungry houdt de wacht. Ze
wandelt heen en weer aan de bosrand. Om de zoveel tijd spitst ze haar oren
en snuffelt ze in de lucht. Steve kijkt angstig naar het bos. Hij let niet op en
stoot met de L-sleutel tegen zijn slechte been. Steve verkrampt van de pijn.
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					STEVE (Jammerend)
					Aaaaah...
Hungry kijkt om naar Steve. Ze zet een paar passen naar hem toe. Ze stopt
wanneer Steve naar haar wijst.
					STEVE (cont’d)
					HUNGRY! Pas op!
Er torent een schaduw over Hungry heen. Attila staat achter haar en probeert
naar haar uit te halen. Steve schreeuwt.
					STEVE (cont’d)
					NEEEEEEEEEEE!
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Hungry kan Attila’s slag ontwijken. Ze rent naar Steve toe. Steve staat moeizaam recht. Hungry gaat al GROMMEND en HUILEN, beschermend voor Steve staan. Steve weet zich in de auto te hijsen. Attila heeft de twee ondertussen bereikt. Hungry gooit zich tegen Attila aan. Attila smijt Hungry tegen de
grond. Hungry beweegt niet meer. Steve kijkt in horror vanuit de auto toe
hoe Attila naar Hungry wandelt. Hij kijkt in paniek rond zich heen voor hulp.
Steve grabbelt onder de passagiersstoel en haalt de brandblusser tevoorschijn. Hij grijpt met zijn andere hand de L-sleutel en stapt uit de wagen. Hij
smijt de sleutel naar Attila om zijn aandacht te trekken. Attila gromt kwaad
en draait zich om. Steve staat vlak voor Attila. Hij tilt de brandblusser op en
spuit recht in Attila’s gezicht. Attila GROMT oorverdovend en wrijft met zijn
poot over zijn snuit. Hij gaat op zijn twee poten staan, maar door zijn verwonde poot valt hij terug neer. Verblind kijkt hij rond zich. Steve stapt naar
achteren zonder oogcontact met Attila te verliezen. Attila slaat op de vlucht,
hij rent weg in de richting van het bos. Hij waggelt en slalomt maar uiteindelijk verdwijnt hij in het bos. We horen Attila enkel nog GROMMEN in de verte.
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24 EXT. GRANT WOOD - DAG (CUTSCENE)
Een roedel wolven lopen bijna geluidloos door het bos. Ze lopen in de richting van een beest dat luid GROMT. We zien dat de roedel door een grote
grijze wolf geleid wordt.
25 INT. HUT GRANT WOOD - DAG (CUTSCENE)
Steve staat bij zijn auto. Hij staat klaar om in te stappen. Hungry ligt languit
op de achterbank. Steve kijkt verschrikt op naar het bos. Hij hoort het gevecht tussen de roedel wolven en Attila. Pijnlijke GROMMEN, agressief GEHUIL, één laatste GROM van Attila en uiteindelijk complete stilte. Steve wordt
uit zijn trance gebracht door Hungry die pijnlijk PIEPT op de achterbank.
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26 INT. VERNIEUWDE HUT GRANT WOOD - DAG (CUTSCENE)
Hungry ligt op het bed. Ze ontwaakt uit een diepe slaap. Er klinkt repetitief
GEKLOP tegen de muur. Ze springt van het bed en rekt zich diep uit. Ze
wandelt naar de deur. De hut is volledig opgeknapt. De meubels zijn terug
uitgepakt. De koffiemachine GORGELT terwijl de koffie in de kan loopt. Er ligt
afwas in de wasbak. Waar de foto van vroeger hing, hangt nu dezelfde foto
maar volledig gerestaureerd en in een nieuwe lijst. Er hangt ook een nieuwe
foto naast. Deze is van Steve en Hungry samen.
27 EXT. VERNIEUWDE HUT GRANT WOOD - DAG (CUTSCENE)
Hungry wandelt slaperig uit de hut. De bomen staan in bloei en alles is mooi
groen. Steve werkt aan de zijkant van de hut. Er klinkt MUZIEK uit zijn ghettoblaster. De hut is op verschillende plaatsen uitgebreid of hersteld. Het ’for
sale’ bord is weggehaald.
					STEVE
					Hey slaapkop!
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Hungry kijkt vrolijk naar Steve en kwispelt met haar staart. Ze gaat zitten en
bestudeert Steve terwijl hij lustig verder werkt.

FADE OUT
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De allereerste Hungry tekening
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SPECIFICATIES
SPEELDUUR: Maximum 30 minuten
GENRE: Explorer, story driven, point and click game
MEDIUM: 3D Mobile game
KLEUR: Full Color
RESOLUTIE: 1920 x 1080 Pixels / 1280 x 720 Pixels
ASPECT RATIO: 16/9
GELUID: Surround
DOELGROEP: Alle smartphonegebruikers van 9 - 122
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De render van onze website

TECHNIEK

Wij kozen voor een lowpoly 3D stijl, om de “game feel” te behouden binnen
onze interactieve film. In de animatie sector wordt lowpoly maar zelden gebruikt. Kijk maar naar de Disney Pixar films die een zeer highpoly standaard
hebben gevestigd voor 3D producties. Omdat binnen de grote studio’s iedereen gebruikmaakt van deze stijl is het moeilijk om in elke film een huisstijl
te herkennen. Kortfilms durven nogal wat te experimenteren met medium en
stijl, wat ook een heel specifieke emotie kan geven aan een bepaalde film. We
zaten ook met een grote technische beperking die ons gedwongen heeft om
op een creatieve en handige manier een oplossing te vinden en voor ons was
dit lowpoly.
Met als gevolg dat we extra aandacht moeten besteden aan texturen en materialen. Voor texturen gebruiken we flat colors, gecombineerd met een papierachtige textuur. Dat geeft heel het project wat meer leven en diepte. Omdat
de texturen niet te zwaar zijn, wordt de uitvoering op een mobiel platform ook
mogelijk gemaakt. Een extra voordeel aan lowpoly is dat we alles op het moment zelf kunnen renderen. Er is geen pre-rendering meer nodig.
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Illustratie van Steve’s polyflow
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Onze lowpoly wereld
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STYLING
ALGEMEEN

In het geval van A story of two beïnvloeden de techniek en de styling elkaar
heel sterk. De styling hangt af van wat de techniek toelaat. Daarom is de styling
een zeer wisselvallig proces geweest. Bijvoorbeeld: toen we begonnen waren
we van plan in ons project een lichtbron te gebruiken. Achteraf gezien merkten
we dat een lichtbron de performance sterk belemmert. Daardoor hebben we
alles aangepast en de lichtbron verwijderd wat inhield dat we een lichtbron
hebben moeten nabootsen door schaduwen in de uv-textures te tekenen en
dus niet te laten genereren.
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Zonder belichting

Getekende schaduw

Met belichting
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PERSONAGES

De personages vormen de basis van hun wereld. Wat wij zien en horen hangt
af van wat zij zien en horen. Parallelle structuur ‘dezelfde gebeurtenissen laten
zien vanuit verschillende perspectieven.’ We passen dit principe niet toe door
exact hetzelfde te laten zien door de ogen van de twee personages, het begin
en het einde van elke sequentie zijn vaste gebeurtenissen waardoor we op
chronologische wijze het verhaal kunnen vertellen. Tussen het begin en het
einde kan de speler zelf bepalen wat die doet, waar die gaat en met welk personage hij speelt. Dit zorgt ook voor spanning: wanneer het ene personage het
scenario van het andere binnenstapt, moet hij zich inleven in de wereld van de
ander om zich uit bepaalde situaties te kunnen redden. De speler kan op elk
moment kiezen welke wereld hij wil bespelen, maar als iemand bijvoorbeeld
heel de game als Steve speelt, zal die nooit alle informatie krijgen die nodig is
om het verhaal succesvol af te ronden. In het geval van het ‘Attila attack’ level
kan de speler Hungry zijn en in Attila’s grot staan, alleen maar om terug te keren en een beschadigde auto en geschrokken Steve te vinden. In een tweede
‘playtrough’ kan de speler als Steve spelen en de aanval van Attila meemaken,
gevolgd door hoe Steve de beer wegjaagt. Je kunt dit level dus uitspelen door
enkel Hungry of Steve te gebruiken.
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ST E V E S TE V E N S ON :
Na de dood van zijn grootouders reist hij naar hun hut in het bos om hem uit
te ruimen en te koop te zetten. Steve houdt zich bezig met werk, hij heeft weinig hobby’s of vrienden. Hij denkt dat hij het liefst alleen is.

HUNGR Y:
Ze wil altijd anderen helpen in de hoop dat zij haar ook leuk gaan vinden. Vaak
heeft dit het tegenovergestelde effect. Nadat ze door haar roedel verstoten
wordt, blijft ze eenzaam en alleen achter. Wanneer het ene personage het
scenario van het andere binnenstapt, moet hij zich inleven in de wereld van de
andere om zich uit bepaalde situaties te kunnen redden. Ze gaat op zoek naar
een voedselbron, en zo ontmoet ze Steve.

ATTILA:
Een massieve bruine beer, die alles en iedereen aanvalt. Het conflict iseenvoudig: Attila is grumpy en wil Steve’s eten. Hungry en Steve willen dat Attila hen
met rust laat.
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OBJECTEN

Omdat de game zich in de jaren 80 afspeelt, komen er een paar objecten
voor die eigen zijn aan die tijd die tijd. De honda civic en de ghettoblaster
zijn hier goede voorbeelden van. De setting van de jaren 80 is belangrijk opdat Steve niet gewoon de buitenwereld met zijn smartphone kan bereiken.
Daarbij zijn Stef en ik grote fans van de 80ties. Op de crib werd waarschijnlijk
nooit zoveel Toto, A-ha en Dire Straits gedraaid.
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Onze 80ties objecten
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WERELD

Het decor bestaat uit de hut en alles eromheen en het bos. De hut lijkt veel
op een kruising tussen een boomhut en een chalet. Ook de binnenkant ziet
er wat verouderd uit. Elk onderdeel werd ontworpen en gemodeld. Een voorbeeld van hoe de hut werd uitgewerkt, is te vinden in het storyboard.
Rond de hut staan het wc huisje, de generator en de windmolen. De generator is waarschijnlijk het enige object dat er redelijk nieuw uitziet.
Ook objecten uit het bos zijn heel zorgvuldig en doordacht ontworpen zodat
het geheel goed bij elkaar past.
Uiteraard zijn deze ook in lowpoly gemaakt en zodanig ontworpen dat we in
Unity makkelijk een divers bos kunnen bouwen met één en dezelfde boom.
Natuurlijk ging de overgang tussen de twee software niet altijd even vlot. We
hebben vaak problemen gehad met objecten die schuiven, foute scaling en
abnormale rotaties.
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Plattegronden van onze scene
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KLANKBAND
MUZIEK
Voor onze muziek hebben we de hulp ingeschakeld van een heel enthousiaste Duitse muzikant. In de volgende alinea geeft hij een woordje uitleg over
de muziek die hij maakt voor het project en wat hij met de muziek wil bereiken. We wouden Vinzent alle vrijheid geven, zodat ook hij een actieve rol kan
spelen binnen ons project. Eigenlijk zijn we een team van drie mensen, met
elk een volledig andere achtergrond en vakkennis, die samenwerken om een
mooi product te ontwikkelen.
Vinzent beschrijft zijn benadering t.a.v. het project als volgt:
“When Stef Colruyt asked me to compose a soundtrack for his final project
at the Luca school of Arts, I felt like going on a long vacation in search of inspiration. There was nothing but fragments of a story and some first animations of Steve, the main character. Also Stef wanted me to experiment with a
huge palette of emotions. He had heard some of my rather folkloristic songs
before. And I didn’t know what he expected from me. So the first thing I did
was to share a collection of songs with him and his colleague Sarah Schmitz,
that included artists like Serge Gainsbourg, Disasterpeace, Junip or Tomas
Dvorac. Basically it was music that has a Sixties attitude to it and/or stands in

50

relation with video games. I wanted to be sure about the direction the game
would develop into. I was looking for the right instruments. Rather than picking only a generic Drums-, Bass- and Guitar setup. I tried various rain barrels
and cans in order to create a forest-like atmosphere. Luckily my colleague
Hannah Matthäy was able to help me out. She played a steel-drum alike
Instrument, a so called Ohm Drum, which generated those beautiful wide,
metallic overtones. That inspired me a lot and Stef was pretty happy about
it. When I am creating a track, I try to stick to the original sound as much
as I can, especially when a more natural sound is required. But I also try to
generate a sense of „natural digitalism“, since we are working a video game.
In most of the tracks I start with a single sound or a short 4 bars loop. From
there on I start building up a chord progression and a larger pattern. Usually, when I have created a handful of songs, I record some drums. Not that
I’d use them in every song, but it is nice to have them as supportive drums
or being able to generate Midi-files. For the most part I am using Ableton,
a Scarlett Focusrite and a matched pair of Octava microphones. Besides the
steel-drums and rain barrels several instruments, like acoustic- and electric
basses, -guitars and a Pearl Drumkit were used so far. I am looking forward
to see the project in its final state, with all the texture work and music and
sounds implemented. I am so curious about the moment, when it all comes
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together. The work with Sarah and Stef, even though it was just in a virtual
environment such as emails and google drive, is a beautiful experience.”
Vinzent Spielmann
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GELUID

Voor de klankband willen we ook gebruik maken van het twee werelden systeem. Een wolf hoort niet dezelfde zaken als een mens (en andersom). Dus
als er in Hungry’s wereld gespeeld wordt, horen we meer geluiden van de
natuur. Als we in de wereld van Steve spelen horen we de natuur wat meer in
de achtergrond,. met minder detail en diepte.
Dit is natuurlijk een heel ambitieus idee en moet dus uitgevoerd worden met
behulp van professionals.
Samen met mijn animatiefilmcollega en klasgenoot Marijn Grieten hebben
we aan de docent foley gevraagd of hij een goed woordje voor ons zou willen doen aan het RITCS. Elias heeft onze projecten gepitched voor de studenten sound design. Jammer genoeg had niemand van hen interesse in onze
game. Elias stelde voor om ons project ook eens voor te stellen aan het SAE
in Brussel, om te zien of we daar meer succes zouden hebben.
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Er ging een goede maand voorbij, zonder vorderingen. Elias heeft ons vervolgens een voorstel gedaan om hem in te huren aan een studentenprijs om
onze foley te doen. Daarmee gingen we volmondig akkoord.
Twee weken later kregen we dan toch een bericht binnen. Iemand van het
“SAE Institute: Creative Media Education” had gehoord over ons dilemma en
hoewel hij nog maar in zijn eerste jaar zit wou Guilian Vandendaele graag
met ons aan boord komen. Dus hebben we hem met open armen ontvangen.
Zo werd een team van drie een team van vier mensen.
Guilian begreep meteen waar we naar zochten. Hij bezorgde ons zowel foley
als ambience, beide met zijn persoonlijke toets en perfect ‘in sync’ met Vinzent’s muziek.
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SCRIPTIE EN ONDERZOEK
ONDERZOEKSVRAGEN
Tijdens de volledige research periode heb ik maar één grote onderzoeksvraag gehad. Deze heeft talloze kleine vragen naar boven gebracht die ik
hieronder zal bespreken.

DE GRO TE ON DE R Z OE K S V R AAG :
Wat is het verschil tussen een game en een animatie productie, en hoe kan ik
deze verschillen ten voordele gebruiken en doen vervagen?
Ik ben begonnen vanuit het idee dat een game een vorm van interactie moet
bevatten en dat een animatie narratief is. Zou dit ook andersom kunnen? Zou
een game ook narratief kunnen zijn en een animatie interactief?
Met deze vraag ben ik voorbeelden gaan zoeken van zowel games als animaties. Mijn conclusie is dat er in narratieve games altijd nog een vorm van
interactie vervat is. Ik heb een extra focus gelegd op games met een betekenisvolle player choice. De speler moet keuzes maken tijdens het spelen van
de game, die een grote impact hebben op het vervolg van de gameplay of
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de game, die een grote impact hebben op het vervolg van de gameplay of
het verhaal. Vaak is het gevolg van een keuze dat een bepaald deel van het
scenario ontoegankelijk wordt. Goede voorbeelden van dergelijke games
waren: Life is Strange en Layers of Fear.
Interactieve animaties waren een stuk moeilijker te vinden. Meestal worden
ze interactief doordat ze in de vorm van performance werden gegoten, zoals
in het geval van het dansoptreden “Blue Journey”. Of zoals in de animatiefilm
“Rain or Shine”: deze film is in VR wat wil zeggen dat er veel valt te zien. Om
zeker te zijn dat de kijker elk detail heeft kunnen bekijken zonder het verhaal
te missen, heeft men ervoor gezorgd dat het stukje waar het hoofdscenario
speelt op pauze staat als je er met je rug naar toegedraaid bent. Enkel ‘Dora
the explorer’ en soortgelijke animaties waren volgens mij een volledig correct voorbeeld van een interactieve animatie.
Na deze ondervindingen was het tijd om te zoeken naar een game zonder
interactie en een animatie zonder verhaal.
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Binnen langspeelanimatiefilms heb ik geen voorbeeld gevonden. Het is
moeilijk een animatie van anderhalf uur te maken die nergens over gaat.
Daarbij worden animaties vaak gemaakt met kinderen en hun ouders als
doelpubliek. Kinderen hebben dit soort verhalen nodig voor hun groeiproces
en ontwikkeling.
Bij animatiekortfilms is de situatie anders, en ook de stijl van animatie is vaak
gevarieerder. Animatoren experimenteren met: materialen, scenes, licht, vormen, personages, standpunten, enzovoort. Ook met verhaalvertelling wordt
er gespeeld. Tijdens de lessen van het vak Seeing Sound, heb ik het voorbeeld van ‘Ghost Cell’ van Antoine Delacharlery gebruikt. Dit ga ik hier opnieuw doen. Ik heb ‘Ghost Cell’ op het filmfestival Anima ontdekt. De film
duurt ongeveer 6 minuten en toont verschillende stedelijke taferelen begeleid door muziek. Verder gebeurt er eigenlijk niet veel en al helemaal niet
qua verhaal. Daarom vond ik dit een passend voorbeeld van een animatiefilm
zonder verhaal.
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Niet-interactieve games vormen een probleem. Ik kan nergens een goed
voorbeeld vinden. Volgens de game definitie van Jesper Juul is er geen sprake van een game als de speler geen moeite moet doen om het einde te
bereiken. Dit bewijst waarschijnlijk wel dat een game zonder interactie geen
game meer is.
Als ik mensen een voorbeeld vraag van wat voor hen een game is krijg ik
vaak hetzelfde antwoord. Non-gamers beschrijven meestal een geweldadige
shooter met een duidelijke vijand. Bij gamers is er iets meer variatie.
Ze noemen ook de shooter maar ook games waar helemaal niet in gevochten wordt. Dit soort games vind ik heel speciaal. Het gaat vaak om puzzels,
survival en exploring games. Er zit een volledige andere ‘feeling’ in. Mijn
gamebibliotheek is ongeveer 50% van het ene soort en 50% van het andere
soort games.
Om wat voorbeelden van non-shooters te noemen: Stardew valley, INSIDE,
Layers of fear, Life is strange, The long dark, Abzû. Voor mij zitten deze games
samen in een categorie maar toch zijn ze ook heel verschillend.
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In Stardew valley onderhoud je een boerderij. In INSIDE ben je een kind dat
uit een gebouw moet ontsnappen. Layers of fear is een horrorgame gebaseerd op onderzoeken. Hoe meer je de enge setting doorzoekt hoe meer
je te weten komt over het verhaal. Life is strange komt nog het dichtst bij
een film. Je speelt tussen filmstukken in. Je maakt er keuzes die de rest van
het spel beïnvloeden. In The long dark draait alles rond overleving. Abzû is
waarschijnlijk nog het meest ongewone spel. Je bent een duiker in een onderwaterlandschap en het enige wat je moet doen is genieten van de vissen
en omgeving.
Wat deze spellen nog gemeen hebben is dat het allemaal indie games zijn.

CONCL U S I E V AN DE ON DE RZO EK SVR A A G :
Het verschil tussen game en animatie is dat er bij een game altijd nood is
aan interactie. Dit hoeft geen grote interactie te zijn. Het minimum is nodig.
Zowel games als animatiefilms kunnen narratief zijn. Maar er bestaan anima-
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Zowel games als animatiefilms kunnen narratief zijn. Maar er bestaan animatiekortfilms zonder verhaalvertelling.
Een animatiefilm met interactie zien we vaak in de vorm van performance.
De belangrijkste conclusie die deze onderzoeksvraag mij bracht is dat Stef
en ik wel degelijk een game maken. Met name een mobile game, met twee
bespeelbare personages, waar de speler keuzes kan maken die de loop van
het scenario kan beïnvloeden.
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BIJKOMENDE ONDERZOEKEN
In heel dit proces hebben we heel wat moeten uitzoeken, proberen en falen.
Er zijn heel wat prachtige misbaksels uitgekomen die ik hier heel graag deel.

CONCEPT:
Het was heel moeilijk om ons concept uit te leggen. Twee parallelle werelden boven elkaar, die elkaar beïnvloeden: dat wordt snel een ingewikkelde
uiteenzetting. Dus om het concept zo goed mogelijk uit te leggen ben ik begonnen met het bouwen van een maquette. Dit was een uitstekend idee en
heeft onze verbeelding goed vertaald naar een doenbaar concept.

SOFT W ARE :
Er zijn veel 3D softwarepakketten op de markt. Maar welk hiervan moeten
we gebruiken? Stef is ‘Blender’ al wat gewoon, terwijl ik een goede basis in
‘Lightwave’ heb. Ook ‘Modo’ ken ik al wat. Maar omdat we een vlotte communicatie en bestandsuitwisseling wilden, hebben we gekozen voor Blender,
dat volledig gratis is en over een heel actieve community beschikt.
Als game engine hebben we voor ‘Unity’ gekozen, niet alleen omdat Stef er
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De maquette om ons concept te illustreren
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Als game engine hebben we voor ‘Unity’ gekozen, niet alleen omdat Stef er
z’n hele opleiding mee gewerkt heeft, maar ook omdat het een heel functionele data-uitwisseling mogelijk maakt. Met de nieuwe functie “Unity Collab”
kunnen we makkelijk en aan een schappelijke prijs files uploaden en downloaden van elkaar.

MODE L L E N :
Omdat we een mobile game maken moeten we lowpoly werken. Bij elke polygoon heb ik diep moeten nadenken: “Is die wel nodig? Kan ik dit op een
makkelijkere manier doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik met zo min mogelijk
poly’s een zo mooi en uniek mogelijke model maak?” Het makkelijkst is om
op een opbouwende manier te werken. Begin met een kubus, rek die wat uit,
laat er vier staven uitkomen met een groter uitstulpsel aan de bovenkant en
nu heb je een ruw lichaam.
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RIGGE N :
Riggen is altijd moeilijk. Het is een vak op zich. Als de rig niet goed werkt,
dan zijn er beperkingen in de animatie. En dat is het laatste dat we willen. Om
de ideale rig te vinden hebben we verschillende versies moeten uitproberen.
In de eerste rig hebben we het rotatiepunt dat altijd vast blijft aan het staartbeen gelegd. Hierdoor werden de animaties heel statisch. Ik had het gerigged alsof het heupen waren terwijl ik het eerder had moeten aanpakken zoals
met de schouders. De tweede rig, waar het vaste rotatiepunt in het midden
van de ruggenwervel was gezet, was goed animeerbaar. Hij leek helemaal ok
tot we hem in de game importeerden. Om een of andere reden breekt de
rig als we in game willen wisselen tussen de animatie cyclussen (zoals van
stappen naar lopen) . Nu hebben we een derde rig die de overgang tussen
de verschillende animaties goed doet verlopen. Ook de oriëntatie van mijn
model maakte een groot verschil. Ik had een deel van de animaties gemaakt
met Hungry naar links gericht en de rest naar rechts gericht. Deze kleine fout
zorgt ervoor dat hungry ‘moonwalkt’ in het spel.
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De verschillende rigs voor Hungry

De weightpaint problemen (aka: de voltaren reclame)
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WE IGH TPAI N TI N G :
Of zoals het opleidingshoofd Tom Vanroy het noemt ‘voltaren reclame’.
Weightpainting is heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat mijn oor meebeweegt elke keer als ik met mijn arm zwaai. Weightpainting is een tijdrovende bezigheid. Meestal ontdek ik pas veel later dat er iets fout zit. Zo had
ik al drie turntables gerenderd voor ik doorhad dat er wel een heel rare plooi
in Steve’s trui zat.
Rigging, modelling en weight painting gaan hand in hand. Wanneer je in
lowpoly werkt, is het ongelooflijk belangrijk om een goed model te hebben
met de polygonen op de juiste plaats, om vervolgens aan degelijke weight
painting te doen.

ANIMATI E :
In al mijn optimisme was ik begonnen met Hungry’s animaties. Een wijze les
van tante Sarah “Viervoeters zijn niet te vertrouwen”. In de plaats ben ik begonnen met Steve’s animaties. Een tweevoeter kan ik nog net aan. Het is pas
na heel wat referenties en research dat ik me opnieuw aan Hungry gewaagd
heb. Het plan is om eerst de cyclus animaties te doen, dan de cutscenes en
tenslotte de unieke animaties.
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Omdat we het werk toch wat hebben onderschat was het belangrijk dat het
verhaal heel duidelijk was voor de kijker. Alle goede animaties die daarbovenop kunnen aangemaakt worden, zijn een bonus.

CAME R A:
Omdat we in een ongewone setting werkten, ondervonden we wat problemen met de camerainstellingen, Met de twee werelden boven elkaar willen
we wel nog alles zo groot mogelijk tonen. Maar omdat een mobiel scherm zo
klein is, kunnen we de parallelle werelden niet tegelijk tonen.
Wat ook heel belangrijk is hoe de cutscenes opgebouwd zijn. Ik animeer de
cutscenes in Blender en hang alles aan een controller, wat in ons geval een
empty is. Vervolgens exporteren we onze file als fbx en importeren we die in
Unity.
Iets waar ik nooit bij heb stilgestaan is frame rate. In animatiefilm gebruiken
we 24fps, 25fps of 29,97fps. In het geval van games is dit vaak 60fps. Het
probleem hier is dat, als ik een camera in 25fps liet draaien het in 60fps geen
cut gaf maar een pan van een paar frames, dit omdat unity extra frames genereerde, wat heel erg zichtbaar was en stoorde. Dus hebben we in een heel
laat stadium al onze animaties moeten omzetten naar 60fps.
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Voor de in-game camera zal Stef wat meer uitleg geven.We verwijzen hiervoor naar het andere deel van dit document.

FILE UI TW I S S E L I N G :
Stef heeft heel snel beslist om een cloudsysteem te gebruiken zodat onze
files nooit verloren gaan en we, als er iets misloopt, steeds een versie terug
kunnen. Stef wou daarom ‘GitHub’ gebruiken, tot mijn grote horror. We hebben maanden met GitHub gewerkt en elke uitwisseling verliep moeizaam.
Gelukkig heeft GitHub ons op een bepaald moment in de steek gelaten.
We konden niks meer uploaden of verwijderen omdat onze cloudspace vol
zat. Hierdoor zijn we overgeschakeld op de ‘Unity Collab’ tool, wat een veel
toegankelijker manier is van file sharing. Dit hebben we ontdekt toen we samen meededen aan de ‘Global Game Jam’, wat een goede test was voor het
systeem.

ORDE :
“Tidy kitchen, tidy mind” zei ooit iemand die graag opruimt. Wel, Stef en ik
hadden een grote lenteschoonmaak nodig door onze files. Dus zijn we in
maart een volledig nieuwe Unity bestand begonnen. In deze nieuwe file hebben we strikte regels opgesteld voor bestandsnamen, opslagplaats en mappenstructuur. Dit heeft ons veel tijd gekost, maar ook veel tijd doen winnen.
Als we toen die grote stap niet hadden gezet, hadden we dit nu moeten doen
en dan was de impact veel groter geweest.
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Als we toen die grote stap niet hadden gezet, hadden we dit nu moeten doen
en dan was de impact veel groter geweest.

T E XTUR E S :
Het enige probleem dat we bij het uitwerken van de textures gehad hebben
was een technologische beperking. Omdat mobiele toestellen geen zware
renders aankunnen, konden we geen gebruik maken van belichting. En om
zonder schaduwen te werken was voor ons een ‘no go’, en dus wilden we de
nodige schaduwen ‘baken’. Een texture map die hier wel geschikt voor is is
de Ambient Occlusion. Dus heb ik, toen alle textures af waren, ze allemaal
opnieuw gemaakt met een gradient, een textuur en een AO bake. Op die
manier krijgen al onze objecten een mooie en unieke texture.

P LANN I N G :
Om alles (bijna) vlekkeloos te laten verlopen was een stevige planning en
schema zeer belangrijk. Wat gebeurt er wanneer? Ook voor het budget was
dit nodig. Dankzij Sabam hadden we een extra budget van 1000€. We wilden
er zoveel mogelijk mee kunnen doen. Hiervoor hebben we een budgetplan
opgesteld, dat verderop kort is uitgestippeld.
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De crib en onze planning
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DE CRI B:
Net voor kerst 2017 hadden Stef en ik een lap neutrale grond nodig. Op
school werken begon enorm confronterend te worden. Moest Stef bij animatie komen zitten of ik bij game? Aan wie moesten we advies vragen? Welk
materiaal gebruiken we? We hadden helemaal geen zin om op iemands tenen te trappen door één van deze keuzes te maken. Dus hebben we heel
onze boel verhuisd en zijn we op zoek gegaan naar een geschikte plaats.
Kathelijne Put van het masterjaar interaction design had een soortgelijk probleem. We hadden gehoord dat we eventueel gratis op de c-mine crib konden zitten. Dus hebben we eens afgesproken met de manager (Jasper Olaerts) en hij heeft ons twee supermooie kantoren toegewezen. Eén voor de
masterstudenten interaction en de tweede voor Stef en mezelf, en later nog
anderen van game en animatie.

ST E F:
Na 483 dagen met Stef te hebben gewerkt heb ik de ‘Stefvrije week’ ingelast.
Op bepaalde momenten begon z’n gezelschap op m’n systeem te werken.
Sorry, Stef, het is niet persoonlijk bedoeld!
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De spanning begon op te lopen omdat we de gewoonte hadden genomen
elkaar ook nog na de uren te zien. Meestal voor het avondeten of om een
avondwandeling te maken. Dit was voor we op de crib zaten, dus dan zagen
we elkaar vooral in de avond, waar we dan de tijd namen om het project te
bespreken. Eens we naar de crib verhuisd zijn hebben we dit ritueel verder
gezet waardoor ik een overdosis Stef kreeg.
Ik ben het soort mens dat graag een paar uur van de dag alleen is en me met
mezelf bezig hou. Die paar uur verdwenen plots waardoor ik heel hard begon
te stressen. Dus op een dag kwam ik naar de crib en zei tegen Stef: Stef deze
week hou ik een ‘Stefvrije’ week.
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De eerste render van de models in hun wereld, zonder textures enkel met belichting
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VERSLAG
V ERSLA G E V AL U ATI E 06 -1 0- 2 0 1 7
Deze evaluatie ging uitsluitend over de scenario’s. Jammer dat behalve de
gastdocent An De Gruyter en het opleidingshoofd Tom Vanroy niemand
onze scenario’s gelezen had. Er viel dus ook weinig feedback te rapen. Ze
hebben ons er wel nog op gewezen dat we harder moeten werken, zelfs tijdens onze stageperiode.

V ERSLA G E V AL U ATI E 19 -01- 2 0 1 8
Tijdens de jury was het grootste bezwaar dat er nog geen vast beeld was over
hoe de game er uiteindelijk zal uitzien. Omdat de préproductie een heel lang
en uitgebreid proces is voor 3D- animaties en games duurt het langer voor
Stef en mij om te bepalen welke visuals en animatietechnieken het beste
werken binnen de software ‘Unity’ en het medium game. Verder werd er een
opmerking gegeven over de cutscénes: ze moeten een animatiewerk op zich
zijn. Het risico hierbij is dat er verwacht wordt dat ik mijn eigen werk op de
eerste plaats zet en dat het project bijkomstig wordt en naar de achtergrond
verdwijnt. Stef en ik brengen het project voor omdat onze samenwerking het
juist masterwaardig maakt. Wij focussen ons op het totaalbeeld en minder
op onze persoonlijke prestaties. Ons opzet is enkel geslaagd wanneer we een
visueel esthetisch en inhoudelijk boeiende game (aflevering 1) op de wereld
hebben losgelaten. En dat dankzij een vlotte communicatie tussen Stef, mezelf, de docenten game en animatiefilm.
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V ERSLA G E V AL U ATI E 2 6 -0 2 -20 1 8
Ik ga een teaser maken. Daar komt de evaluatie op neer. Door het maken van
een teaser ga ik mijn innerlijke regisseur naar boven moeten halen. Want dat
is wat de docenten graag van mij willen zien. Ik ben wel niet zeker of ik wel
een regisseur ben. Een projectmanager misschien, maar regisseur… Daar heb
ik zo mijn twijfels over.

V ERSLA G E V AL U ATI E 04-0 5 -2 0 1 8
De docenten hadden niet veel nieuws te zeggen. Ze waren nog steeds niet
zeker van hoe het eindresultaat van ‘A story of two’ eruit zou zien. Waarop ik
hen vertelde dat het zou zijn zoals ze het daar zagen.
Ze hechten opeens ook veel belang op de teaser, die ik zeker nog wil maken.
De teaser is dan ook het enige stukje aan het project dat echt te vergelijken
valt met wat animatoren doorgaans maken. Maar ik wil het zeker niet ten
koste van de rest van het project maken. Als er een moment komt waar ik
moet kiezen tussen een teaser bestaande uit volledig nieuw beeldmateriaal
maar een onafgewerkt project en een teaser gemaakt uit bestaande beelden
met een game waar ik trots op kan zijn, dan heb ik mijn keuze snel gemaakt.
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PLANNING
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BUDGET

BE E LD

Software:
Substance painter 			

195,80€

Adobe creative cloud 			

580€

Unity collaboration 			

50€

GE LUID

Componist 				150€
Studiohuur muziekopnames 		

150€

Mixing & mastering 			

250€

Foley opnames 				250€

DIV E RSE N

In software aankopen 			

150€
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Print, posters, flyers, dvd cover…

75€

Productiedossier 			127,20€
Dvd’s 					20€
Gsm’s 					400€

Totaal: 					2248€
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COLOFON

RE GIE/ S CE N AR I O:
Stef Colruyt en
Sarah Schmitz

VI SU A L A RT I ST :
Modeling
Rigging
Texturing

GAME DE V E L OPM E N T:

Uv-unwrapping

Project management

Animation

Programming

Concept art

Level design

Sarah Schmitz

Mixing
Stef Colruyt

M U Z I EK :

Vinzent Spielmann
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FOLEY E N AM BI E N CE :
Guilian Vandendaele

SP EC I A L T H A N K S:
Stef Colruyt

Emily Schmitz

DOCE N TE N TE AM :

Elissa verjans

Steven Malliet

Emi Canini

Toon Roebben

Martijn Vandenbergh

Toon Loenders

Pieter Geusens

Tom Vanroy

Laurens van Roosendael

Yvan Verhoeven

Lisa Janssens

Dirk Henrotay

Kathelijne Put

Elias Vervecken

Koen vandenhoudt

Bart Hilberink

Mama & Papa

An De Gruyter

Brigitte & Nele

Arthur Castro

Jasper Olaerts

Philippe Van Bogaert

Niceberg Studio’s
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EXTERNE LINKS

https://www.astoryoftwo.com/

https://storyoftwos.blogspot.be/
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