
Bounden 
 

 
Hierboven spelen twee mensen Bounden, een game op smartphones die spelers samen laat 
dansen. In tegenstelling tot andere games gaat Bounden over wat er buiten het scherm 
gebeurt in plaats van op het scherm. Game designer Adriaan de Jongh van Game Oven in 
samenwerking met balletdanser en choreograaf Ernst Meisner van Het Nationale Ballet zijn de 
bedenkers en makers van dit concept. Dit document is de aanvraag voor een bijdrage aan de 
realisatie van Bounden, ingediend op 12 September 2013 bij het Gamefonds. 
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Achtergrond 

Bounden is ontstaan vanuit de fascinatie voor interactie buiten het scherm om. Games in het 
algemeen hebben de gave om met de relatie tussen mensen te spelen. Niet voor niets worden 
games ingezet bij grootschalige introducties zoals universitaire introductieweken of 
zakelijke teamuitjes om elkaar beter te leren kennen: het schept een band om je samen met 
iemand anders te begeven in een fictieve wereld waar specifiek andere regels gelden. 
Wanneer mensen zich eenmaal in die fictieve wereld begeven leggen zij hun persoonlijkheid in 
het spel en heeft dat gevolgen voor de relatie tussen de spelers. 
 
Maar wat als mensen ook letterlijk aan elkaar worden gebonden? Game Oven bouwde naar deze 
vraag een prototype waarin twee mensen zo lang mogelijk één smartphone vasthouden. Het 
resultaat was een zeer bijzondere ervaring, maar bracht Game Oven vooral op het idee om 
mensen tegelijkertijd te laten bewegen. Geïnspireerd door dans, muziek, en theater werd Het 
Nationale Ballet benaderd om samen met Game Oven een game te maken die mensen laat 
dansen. Het Nationale Ballet bleek meer dan enthousiast. 
 
Door de samenwerking tussen Game Oven en Het Nationale Ballet evolueerde het concept van 
Bounden op een bijzondere manier. Game Oven kwam met het ontwerp en de techniek voor de 
game, waar in samenwerking met professioneel danser en choreograaf Ernst Meisner van Het 
Nationale Ballet elegantie, souplesse, en muzikaliteit aan werd toegevoegd. Meisner wil met 
de dansen in Bounden de spelers het gevoel geven van professionele dansers als zij op het 
podium de rush voelen van hun fysieke inspanning. 
 
Game Oven woonde meerdere repetities van de dansers van Het Nationale Ballet bij om een 
beter gevoel te krijgen van de sfeer en stijl. Iedere keer dat Game Oven het gebouw verliet 
waren zij enorm geïnspireerd door de dansers, choreografen, muzikanten, of andere 
medewerkers van Het Nationale Ballet. Maar ook Game Oven wist keer op keer het gezelschap 
te verrassen met de mogelijkheden van de technologie en het gebruik ervan in de game: 
vooral de controle die de choreograaf had en de gebruiksvriendelijkheid van het prototype 
vond het dansgezelschap indrukwekkend. Deze aanvraag is het product van de gezamenlijke 
ideeën van beide partijen. 
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Bounden 

Concept en werking van Bounden 
Bounden is een game die mensen samen laat dansen. De game heeft wat weg van 
duimworstelen, ballet, en de bekende partygame Twister, maar het is vooral belangrijk dat 
Bounden een game is waarbij de spelers met elkaar spelen en niet tegen elkaar. De game is een 
digitale applicatie waarbij twee spelers één smartphone vasthouden en zonder de 
smartphone los te laten in alle richtingen draaien.  
 
De spelers raken in eerste instantie regelmatig in de knoop, maar leren uiteindelijk om samen 
op een vloeiende en elegante manier te dansen: de bewegingen die van de spelers worden 
gevraagd zijn uitdagend en resulteren in een bijzondere choreografie. 
 

De spelers pakken beiden een zijde van de smartphone vast. 
 
Bounden werkt als volgt: twee mensen pakken beiden een korte zijde van de smartphone vast 
door hun duim op een hoek van het scherm te zetten. Op het scherm verschijnt een bal die de 
spelers van alle kanten kunnen bekijken door de smartphone samen te roteren. Denk aan een 
satelliet die neerkijkt op Aarde: roteer je de satelliet om de Aarde heen, dan zie je een andere 
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kant van de Aarde. 
 
Op de bal in de game liggen symbolen die de spelers moeten volgen door de smartphone te 
draaien totdat het midden van het scherm op het symbool ligt. Doordat de spelers de 
smartphone vervolgens continu draaien om op de symbolen te blijven, ontstaat er een 
constante beweging. Door de symbolen op slimme wijze op de bal te leggen ontstaat er een 
dans. Hoe beter de spelers de symbolen volgen, des te beter zij de dans uitvoeren en hoe 
hoger hun score aan het einde van het pad is. 
 

 

Voorbeeld van hoe de smartphone moet worden gedraaid. 
 
Bekijk hier een filmpje over de technische werking van Bounden: 
http://www.youtube.com/watch?v=RLpGUNm5I8o 
 
Het pad bestaat uit een serie van symbolen die achter elkaar op de bal zijn geplaatst. Het pad 
volgen betekent dan ook letterlijk het constant ‘oppakken’ van de symbolen, wat gebeurt als 
het midden van het scherm precies op het midden, ook wel het ‘mikpunt’, van het symbool ligt. 
De symbolen hebben soms wel en soms geen oriëntatie. De symbolen zonder oriëntatie 
kunnen altijd worden opgepakt, terwijl de symbolen met oriëntatie alleen kunnen worden 
opgepakt als de smartphone op de exact juiste manier is gedraaid: denk aan een sleutel die 
altijd maar op één manier in het slot past. 
 

  

Voorbeeld van symbolen met en zonder rotatie. 
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De spelers worden door symbolen begeleid om de choreograaf veel controle te geven over de 
manier waarop mensen de smartphone draaien, en daarmee welke bewegingen zij maken. 
Hierdoor worden spelers uiteindelijk ertoe gezet om door hun smartphone bewegingen en 
ritmes te dansen waar ze normaal zelf niet op zouden komen. 
 

Uitleg over de correcte rotatie van de smartphone. 
 
Bounden is bedoeld voor twee spelers. Hoewel het technisch mogelijk is om alleen te spelen, 
krijgt de speler op deze manier niets mee van de dans en de ervaring van de game. Het is deel 
van het spel dat de spelers bij diverse bewegingen het scherm van de smartphone minder 
goed zien. In dat geval leidt de andere speler zijn of haar partner de goede richting op zoals 
dat ook gebeurt bij verschillende dansstijlen. Tijdens de dans moet de smartphone altijd 
worden vastgehouden. Spelers hoeven zich daarom geen zorgen te maken dat ze de 
smartphone laten vallen: de smartphone wordt altijd vastgehouden door twee mensen. 
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Doelgroep 
Dansen is een activiteit die wordt gewaardeerd door verscheidene lagen van de samenleving. 
Doordat Bounden twee spelers een gezamenlijk doel voorlegt is de game vooral een sociale 
bezigheid, en kan bijna iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, ervaring in andere games, of 
kennis van gamejargon de game spelen. De vraag die centraal staat is: ‘hoe beleeft mama net 
zoveel plezier als haar kind?’ Onder de doelgroep van Bounden vallen zowel kinderen als hun 
nieuwsgierige ouders, hardcore en casual gamers, dansers en niet-dansers, jongens en 
meisjes: zolang ze maar een smartphone hebben. 
 
Doordat er is gekozen voor een brede doelgroep moet Bounden ook regelmatig worden 
getest op gebruiksvriendelijkheid voor alle delen van de doelgroep. Let wel op dat Bounden 
niet alleen voor mensen is die van ballet en klassieke muziek houden, maar ook een groter 
publiek aanspreekt door een divers aanbod van dansen, visuele thema’s, en variatie in de 
muziek: in de volgende hoofdstukken wordt hier meer over verteld. 

Opbouw en speelduur 
Bounden bevat een opbouw op twee niveaus: binnen de verschillende dansen en binnen elke 
dans zelf. De opbouw in de verschillende dansen ontstaat doordat elke opeenvolgende dans 
meer uitdagende bewegingen heeft dan de vorige. Zo vraagt bijvoorbeeld de allereerste dans 
hooguit de spelers de smartphone boven hun hoofd te houden, maar vraagt een dans later in 
de game om een ingewikkeldere beweging, zoals swing tijdens een 180 graden draaibeweging. 
Op deze manier blijven de spelers met elke nieuwe dans geboeid en uitgedaagd tot ze alle 
dansen ten minste eenmaal volledig hebben uitgevoerd. Hier houdt het niet op: het is de 
uitdaging om vervolgens de dans beter en vloeiender uit te voeren. 
 
De opbouw binnen de dans zelf wordt door een choreograaf ontworpen. In het begin van elke 
dans zijn de bewegingen over het algemeen rustiger, waarna er steeds meer ingewikkelde 
bewegingen worden geïntroduceerd. Spelers krijgen gevoel van het ritme, de muziek, en de 
dans door Bounden te spelen. Omdat het de bedoeling is om spelers van Bounden op een 
vloeiende en elegante manier te laten dansen, is het belangrijk dat zij de bewegingen en de 
volgorde daarvan leren kennen. Bewegingen worden binnen een dans regelmatig herhaald 
zodat de spelers weten wat ze binnen de bewegingen kunnen verwachten en ze deze 
vervolgens vloeiender kunnen uitvoeren. Ook zorgen herkenbare bewegingen ervoor dat de 
spelers kort de tijd hebben om elkaar even aan te kijken, waardoor de game persoonlijker en 
intiemer aanvoelt. 
 
Daarnaast wordt aan het einde van elke uitgevoerde dans een score gegeven die zegt hoe 
goed de spelers de dans hebben uitgevoerd. Deze score is afhankelijk van verschillende 
factoren: hoe precies de spelers het pad hebben afgelegd, hoe goed ze zich aan de speciale 
symbolen hebben gehouden, en hoe goed ze op het ritme van de dans bewogen. De score dient 
als een stimulans om herhaaldelijk te dansen waardoor de spelers na enkele keren al de dans 
perfect uitvoeren. 
 
Game Oven en Het Nationale Ballet ontwikkelen ongeveer 8 dansen die samen 45 minuten aan 
unieke dans opleveren. Dat betekent dat wanneer de spelers alle dansen achter elkaar 
zouden spelen, de game 45 minuten zou duren. Omdat de score de speler stimuleert om elke 
dans herhaaldelijk te spelen komt het speelplezier van Bounden op minimaal anderhalf uur 
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uit.  
 

Choreografie 
De bewegingen van Bounden zijn in de eerste instantie geïnspireerd op ballet, maar 
choreograaf Ernst van Het Nationale Ballet creëert daarnaast ook een eigen stijl voor 
Bounden. De aanwijzingen van de game beperken zich tot de armen omdat smartphones geen 
directe mogelijkheid hebben om te registreren wat mensen met hun voeten doen. Uit ervaring 
met playtests van het prototype volgen daarentegen de voeten automatisch en voelen de 
volledige bewegingen aan als een dans. De smartphone kan daarnaast niet registreren of de 
spelers hun armen strekken: dit wordt opgelost door subtiele hints en voorbeelden in 
afbeeldingen of animaties waarin spelers met gestrekte armen te zien zijn. 
 
Naast de hardwaretechnische beperkingen van smartphones zijn er ook regels voor de dansen 
die ervoor zorgen dat de bewegingen van de spelers zo veel mogelijk voelen als en lijken op 
dans voor spelers en toeschouwers. De samensmelting van dans en game is nog onontgonnen 
gebied en daarom wordt de grens tussen deze domeinen verder in het ontwikkelingsproces 
duidelijk. Hierbij wordt onder andere gekeken naar bewegingen die beter werken dan andere, 
de connectie tussen de muziek en de bewegingen, en wat technisch wel of niet mogelijk is.  
Binnen deze regels kan choreograaf Ernst Meisner van Het Nationale Ballet spelen met de 
rotatie van de smartphone die zorgt voor de bewegingen van de spelers en de muziek die het 
ritme van de dans bepaalt. 
 
Ernst is niet de enige die de dansen ontwerpt: hij vraagt ook drie andere choreografen van het 
dansgezelschap om elk hun eigen stijl erop los te laten. Ook al zijn de regels van het spel voor 
elke choreograaf hetzelfde, de drie dansen gaan er verschillend uitzien en spelen. Ernst 
houdt te allen tijde zicht op de muzikaliteit en coördinatie van de dansen, twee zeer 
belangrijke elementen binnen de balletwereld. Zo bevat Bounden verschillende dansstijlen, 
maar houdt Ernst wel de samenhang tussen de dansen in de gaten, zodat de game als een 
geheel voelt. 

Sfeer en spelervaring 
De dansen in Bounden kunnen in grote lijnen worden opgedeeld in twee sferen: dansen die 
gaan over het uitvogelen van de ‘knoop’ waarin de spelers raken, en dansen waarin het voelt 
alsof je elegant, groots en mooi met de ander danst. Nieuwe spelers moeten aan de sfeer 
wennen en de muzikale en visuele stijl speelt hierbij een grote rol. 
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Wanneer de game voor het eerst wordt gespeeld moeten de spelers wennen aan het dansen 
met een ander. Een goede uitleg haalt onzekerheden weg over de besturing van de game en 
de visuele feedback op het scherm. Spelers worden expres in een knoop gezet en zijn zich 
daarom extra bewust van de ongebruikelijke bewegingen die ze samen maken, iets dat alleen 
maar tot gelach leidt.  
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Naarmate de game vordert gaat het unieke en nieuwe van samen bewegen langzaam over in 
prestatie: vergelijkbaar met sport wordt de ervaring van de game steeds meer bepaald door 
de prestatie van de spelers. Tegelijkertijd wordt de game steeds serieuzer en daarbij de 
uitvoering van de dansen eleganter, grootser en trotser, totdat de spelers de dans perfect 
kunnen uitvoeren. Niet alleen behalen zij een perfecte score in de game, maar voeren de 
spelers ook daadwerkelijk een mooie dans uit. Vooral wanneer er in dat geval toeschouwers 
voor de game zijn is de beloning en de ervaring van het spel extra bijzonder. 
 
 

 

Verhaal en vormgeving 
Een groot deel van het verhaal van Bounden zijn de dansende spelers zelf. De game bevat 
geen speelbare karakters zoals de meeste games, waardoor de spelers het onderwerp van de 
game worden. De vormgeving is bedoeld om die ervaring te ondersteunen en te versterken. 
De unieke bewegingen en de worstelende spelers zijn vermakelijk om naar te kijken en 
daarom ook een deel van het verhaal en de vormgeving van Bounden, zoals ballet en andere 
dansstijlen dat ook zijn. 
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Voor de vormgeving van de game wordt nog veel geëxperimenteerd en getest met de 
doelgroep. Een groot deel hiervan gebeurt in het begin van het ontwikkelingsproces. Om een 
idee te krijgen van een algemene richting voor de verscheidene visuele elementen in het spel 
zijn er al wel enkele schetsen gemaakt, maar onthoud dat deze nog verder moeten worden 
uitgewerkt. 
 

 

Moodboard van visuele thema’s voor Bounden. 
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Voorbeeld van toegepast thema. 
 
De bal waar de spelers omheen draaien heeft met elke dans een ander thema die een andere 
sfeer en verhaal vertelt. De bal is een driedimensionaal object in het midden van het scherm 
met daarop objecten die het thema versterken. Zo is er bijvoorbeeld een zwanenthema waarin 
de bal van water is gemaakt en de spelers zich begeven tussen de zwanen, of is de bal een 
wolk en draaien spelers als tijdens een vogelvlucht om de wolk heen.  
 

 

Voorbeeld van toegepast thema. 
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Voorbeeld van toegepaste thema’s. 
 
De thema’s hebben vaak iets organisch of natuurlijks omdat deze goed passen bij het gevoel, 
de sfeer en de bewegingen die Bounden neerzet. Om rekening te houden met de brede 
doelgroep en de tweedeling in sfeer van de game is de algehele stijl van de game niet te strak, 
maar heeft het ook speelse details. Uiteindelijk moet er een balans worden gevonden tussen 
deze twee uitersten, waarbij het kiezen van de juiste thema’s bij de juiste dansen veel helpt. 
Bevat de dans meer vloeiendere bewegingen, dan wordt het thema en de visuele stijl iets 
eleganter dan bij een dans die van hak op de tak vraagt naar bijna verrassende manoeuvres.  
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Voorbeelden van symbolen binnen een thema. 
 
De verschillende symbolen die de spelers over het pad begeleiden hebben weliswaar een 
zeer functionele taak, maar zullen uiteindelijk passen in het thema van de bal en de dans. Dit 
geldt ook voor de indicator in het midden van het scherm. 
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Voorbeeld van de dansselectie in Bounden. 
 
De interface van Bounden is zeer minimalistisch en ongecompliceerd, maar past ook volledig in 
de stijl van de game. Elegante typografie en conventionele interface-elementen, zoals 
knoppen op gebruikelijke plekken, maken de navigatie binnen de game helder en daardoor 
zeer gebruiksvriendelijk. 
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Muziek en geluiden 
De muziek in Bounden speelt een leidende rol in het ritme van de dansen en past zich aan naar 
de bewegingen van de spelers. Zowel muziek als dans hebben over het algemeen een 
matenopbouw en vaak wordt er in beide kunstvormen tot acht geteld om de delen van de dans 
of de muziek aan te geven. De muziek wordt op basis van die acht tellen opgeknipt en op het 
juiste moment met de juiste bewegingen afgespeeld, wat zorgt voor een sterke koppeling 
tussen de muziek en de bewegingen. De muziek is dus dynamisch. 
 
De muziekstijl in Bounden sluit goed aan bij de muziekstijl die wordt gebruikt bij ballet. Net 
zoals de bewegingen en de vormgeving moet de muziek groots en elegant aanvoelen. In de 
volksmond valt het soort muziek onder klassieke muziek. Dit wordt nader gespecificeerd als 
symfonische orkestmuziek: een orkest in zijn natuurlijke omgeving waarin alle instrumenten 
zich op een gebalanceerde manier verhouden tot elkaar, zonder aparte versterking of 
manipulatie van geluid. 'Groots en elegant' definieert daarbij het idioom waar de composities 
vandaan komen. Die kenmerken waren met name in de tweede helft van de 19e eeuw in de 
mode. De muziek in Bounden wordt geen stijlkopie, maar een ode aan die stijl anno nu. Op die 
manier spreekt de muziek een breed publiek aan, zonder daarbij authenticiteit te verliezen.  
 
Om klassieke muziek mooi te laten klinken uit de speakers van smartphones is het belangrijk 
rekening te houden met de verschillende klanken van het orkest. Er zijn de afgelopen honderd 
jaar steeds meer lage en hoge klanken toegevoegd aan het bereik van het orkest, gepaard met 
de toevoeging van instrumenten of nieuwe speeltechnieken die dit mogelijk maakten. Over het 
algemeen komen op een kleine smartphonespeaker de diepere klanken minder tot hun recht 
dan sprankelende klanken in het midden en hoog bereik. Slimme combinaties van de 
beschikbare orkestinstrumenten dragen eraan bij dat de compositie mooi en helder overkomt 
via smartphonespeakers. Verder wordt de mixage van de muziek toegespitst op meerdere 
smartphones van verschillende fabrikanten.  
 
Naast de muziek zitten er geluiden in de game die de functie hebben om de spelers feedback 
te geven. De geluiden zijn afkomstig van echte instrumenten in plaats van 
computergegenereerde geluiden, om zo beter te passen bij de sfeer van de game. De geluiden 
zijn zacht en subtiel aanwezig om de muziek niet te verstoren. 

Context 
Bounden kan overal worden gespeeld om met een ander een unieke soort dans te ervaren: in 
de woonkamer, op het schoolplein of in de keuken. Ook kunnen mensen de game spelen omdat 
het ‘raar’ is, of anders dan normaal. Denk aan de party-game Twister: de game wordt het beste 
in gezelschap gespeeld, zoals tijdens een feestje, maar ook in een café of op het werk, zodat er 
genoeg mensen zijn die er om kunnen lachen of het ook eens willen proberen. 
 
Een andere reden om Bounden te spelen is om iemand anders beter te leren kennen. Het 
schept immers een band om met een ander in een rare situatie te zitten. Een specifieke 
context hiervoor is bijvoorbeeld als je een interessant nieuw persoon ontmoet of om tijdens 
een date het ijs te breken. 
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Foto’s van meerdere dansparen die synchroon dezelfde dans spelen. 
 
Het is daarnaast niet ondenkbaar dat meerdere dansparen tegelijkertijd Bounden spelen om 
zo een voorstelling te geven. Zo zou er met behulp van de game bijvoorbeeld een basisschool 
act kunnen worden gegeven, een danswedstrijd bij de lokale dansschool of een activiteit op 
een festival. 

Artistieke Meerwaarde 

Bounden is de eerste digitale dansgame die mensen daadwerkelijk met elkaar laat dansen. In 
games als Dance Dance Revolution of Dance Central dansen meerdere spelers weliswaar 
tegelijkertijd, maar raken ze in tegenstelling tot de meeste werkelijke dansstijlen hun 
danspartner nooit aan. Dansen is een onderdeel van elke cultuur en zou kunnen worden 
gezien als een non-verbaal communicatiemiddel tussen mensen. Er wordt onder andere 
gedanst om gevoelens te uiten, sociale interactie te hebben met anderen, vanwege spirituele 
redenen, of om een voorstelling neer te zetten. Dansen is meer dan alleen bewegen, en 
Bounden is de eerste game die zich in dit veld weet te vertonen. 
 
Vanuit de danswereld is Bounden de eerste poging om met hedendaagse techniek accuraat de 
beweging van twee mensen te begeleiden. In tegenstelling tot andere digitale dansgames is 
de game speelbaar op smartphones en vereist het geen doelgroepbeperkende hardware. 
Doordat er is gekozen voor dit platform heeft iedereen met smartphones de mogelijkheid om 
te dansen op deze buitengewone manier. 
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Daarnaast is Bounden een van de weinige games waar toeschouwers daadwerkelijk iets 
hebben om naar te kijken: of het nu nieuwe spelers zijn die samen in de knoop raken, of 
ervaren spelers die een dans perfect uitvoeren. Als game creëert Bounden een virtuele 
wereld waarin spelers zich makkelijk kunnen begeven, en breekt het snel de barrière om 
samen te dansen, zowel met een ander als voor een publiek.  
 
Omdat steeds meer mensen passief achter hun computer of smartphone zitten, is het 
bijzonder dat de aanwijzingen op de smartphone zorgen voor fysieke bewegingen. De 
gebruikte techniek in Bounden om mensen te laten bewegen is een nooit eerder vertoonde 
manier van interactie tussen spelers en techniek. 
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Toekomstplannen 

Deze aanvraag richt zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van Bounden, maar Game Oven 
en Het Nationale Ballet werken ook na het ontwikkeltraject samen om de game te verbeteren. 
Onder andere zijn er plannen om meer dansen toe te voegen, vergezeld met verbeteringen op 
bestaande dansen, nieuwe illustraties en muziek.  
 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om dansen te ontwerpen voor speciale gelegenheden als 
Kerst of Valentijn, of in andere dansstijlen met andere choreografen. De financiering voor deze 
updates komt uit de opbrengsten van Bounden. 

Team en eerder werk 

Game Oven 
Gamestudio Game Oven bestaat uit vier mensen uit verschillende disciplines en is vooral 
bekend van de succesvolle debuutgame Fingle. Na dit debuut is Game Oven druk bezig 
geweest met het ontwikkelen en uitbrengen van nieuwe games zoals Planetenreis, Bam fu, en 
momenteel Friendstrap. 
 

 

 
Fingle is een twee-speler game op één iPad die gaat over het intieme van elkaars handen 
aanraken. Wat begon als Adriaan de Jongh’s afstudeerproject liep uit tot een sfeervolle game 
waarin mensen zonder gene tegen elkaars handen wrijven om de puzzels in het spel op te 
lossen. Fingle heeft twee Dutch Game Awards gewonnen en was genomineerd voor de Nuovo 
Award van het Independent Games Festival 2012, de grootste onderscheiding voor 
onafhankelijke ontwikkelaars ter wereld. 
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In opdracht van wetenschapsjournalist Govert Schilling ontwikkelde Game Oven een game 
voor kinderen om kennis te maken met ons zonnestelsel. Planetenreis werd in slechts 3 
maanden tijd ontwikkeld en werd volledig vormgegeven in klei. 
 

 

 
Bam fu is een chaotische game op één smartphone of tablet waarin twee tot vier spelers het 
speelveld proberen te veroveren. De enige manier om het spel te winnen is om buiten het 
scherm om de handen van medespelers te blokkeren, knijpen, kietelen of weg te duwen. 
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De eerste die los laat heeft verloren. Dat is de premisse van de twee-speler game 
Friendstrap, die momenteel in ontwikkeling is. Naast het uiterst simpele spel introduceert 
Game Oven verschillende modi zoals ‘awkward conversation topics’, waarbij er regelmatig 
onderwerpen op het scherm verschijnen die het gesprek gedurende de game opzettelijk 
ongemakkelijk maakt. 
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Het team van Game Oven 
 
Adriaan de Jongh 
Spelontwerper MA Adriaan de Jongh is verantwoordelijk voor de creatieve en conceptuele 
input binnen Game Oven. Adriaan heeft Game Design & Development gestudeerd aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar hij met het studentenproject Vogels! een Dutch 
Game Award won. Daarnaast ontwikkelde hij de game The Jelly Reef voor de Microsoft Surface, 
die op verschillende evenementen werd tentoongesteld. En wat begon als zijn 
afstudeerproject, werd uiteindelijk de succesvolle debuutgame Fingle van Game Oven. 
Adriaan is gespecialiseerd in het vertalen van creatieve concepten naar werkende prototypes: 
hij heeft veel ideeën die hij heel snel kan uitwerken en kan spelen. Zijn rol tijdens dit project is 
om zijn visie en de ervaring van Bounden te bewaken, nieuwe ideeën te testen, de 
gebruiksvriendelijkheid hoog te houden, en om de dansen afkomstig van de choreograaf in de 
game te implementeren. 
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Bojan Endrovski 
Spelontwikkelaar MSc Bojan Endrovski is verantwoordelijk voor de techniek binnen Game 
Oven. Bojan is cum laude afgestudeerd aan de master Game & Media Technology aan de 
Universiteit Utrecht en heeft gewerkt aan onder andere simulators als TOME van Guardis en 
VSTEP’s Nautis, en multiplatform games zoals ZootFly’s Prison Break. Zijn specialisatie ligt in 
het programmeren van de rendering, physics, en andere wiskundige delen van games. De 
afgelopen drie jaar heeft Bojan hard gewerkt aan zijn eigen game engine, waar alle eerder 
genoemde games van Game Oven succesvol gebruik van maken. Tijdens Bounden zorgt hij 
ervoor dat de techniek achter de game opnieuw vlekkeloos werkt. 
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Eline Muijres 
Producer en marketing manager Eline Muijres heeft een master New Media & Digital Culture 
aan de Universiteit Utrecht voltooid en is eerder actief geweest als journalist bij 
verschillende gamewebsites en magazines. Daarnaast heeft ze als onderzoeker gewerkt op de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar ze onderzoek deed naar onder andere applied 
game design en de Europese game-industrie.  
 
Eline neemt alle taken op zich die niet direct te maken hebben met het ontwikkelen van de 
game. Haar rol is onder andere om internationale pers en fans op de hoogte te brengen van de 
ontwikkeling van de game, maar ook om productietechnisch overzicht te houden op het 
project. 
 
Rick van Kalmthout 
2D- en 3D-vormgever Rick van Kalmthout heeft tijdens zijn studie International Game 
Architecture & Design aan de NHTV in Breda als Art Lead gewerkt aan de game VanGogh’s 
Zundert, een project in opdracht van het VanGoghHuis in Zundert ter promotie van het 
museum. Eerder dit jaar is deze game uitgebracht op de website van het VanGoghHuis. Rick is 
gespecialiseerd in 2D-art vanwege zijn achtergrond Grafische Vormgeving op het Grafisch 
Lyceum. Rick is verantwoordelijk voor alle art, 3D-modellen en textuur in Bounden. 
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Het Nationale Ballet 
Het Nationale Ballet is het grootste ballet- en dansgezelschap van Nederland, gevestigd in 
Amsterdam. In haar meer dan vijftigjarig bestaan heeft Het Nationale Ballet een 
vooraanstaande plaats in de Nederlandse culturele sector ingenomen door het unieke 
karakter en rijke repertoire van het gezelschap. Zo biedt Het Nationale Ballet zowel klassieke 
als moderne choreografieën: denk hierbij aan uitvoeringen van klassiekers als La Sylphide en 
The Sleeping Beauty, maar ook nieuwe interpretaties van producties als Het Zwanenmeer en de 
Notenkraker. Daarnaast worden er regelmatig choreografen uit binnen- en buitenland 
uitgenodigd om exclusief voor Het Nationale Ballet nieuw werk te creëren. Het 
dansgezelschap heeft dansers uit dertig verschillende landen en geeft niet alleen optredens 
in Nederland, maar ook ver daarbuiten, zoals New York, Londen en Beijing.  
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Ernst Meisner 
Danser en choreograaf Ernst Meisner is met 15 jaar ervaring in ballet op hoog niveau een erg 
bijzondere toevoeging aan het Bounden team. Eerder werkte Ernst bij het London Royal 
Ballet, verscheidene balletacademies, grote theaters, en nu bij Het Nationale Ballet als Grand 
Sujet. Voor de game ontwerpt hij een groot deel van de ervaring van Bounden door de 
elegantie en souplesse van ballet mee te nemen in zijn choreografie voor de game. 

Bart Delissen 
Componist Bart Delissen heeft een achtergrond in klassieke muziek en studeerde 
Composition for the Media aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar hij nu 
Composition and Music Theory doceert. Daarnaast componeert hij muziek voor games, zoals 
recentelijk Kids vs Goblins. Bart werkte eerder samen met Game Oven vóór Fingle, tijdens het 
studentenproject The Jelly Reef en het revalidatiegame Vogels!. Hier bewees hij zijn 
orkestrale vaardigheden waar hij nu, 3 jaar later, opnieuw voor wordt gevraagd. Bart is 
verantwoordelijk voor de muziek en sound design in Bounden.  
 
Luister naar eerder werk van Bart op Soundcloud: https://soundcloud.com/bartdelissen 

Gilles van Leeuwen 
Filmmaker Gilles van Leeuwen werkte eerder samen met Game Oven voor Fingle en Bam fu. Hij 
is een all-rounder op het gebied van films en maakt in zijn vrije tijd voornamelijk korte films 
met een specifieke focus op bepaalde cameratechnieken. Voor Bounden is hij 
verantwoordelijk voor de productie van verscheidene ‘making of’ filmpjes van Bounden, en 
een filmtrailer. 
 
Bekijk eerder werk van Gilles op zijn website: www.gillesvanleeuwen.nl 

Distributie 

Bounden zal verkrijgbaar zijn op smartphones met de besturingssystemen iOS en Android. De 
game wordt verkocht door Game Oven via de Apple App Store en de Google Play Store, de 
meest toegankelijke online winkels voor beide besturingssystemen. De prijs van de game 
wordt naderhand bepaald, maar neemt de marktconforme prijs tussen de $3,- en $6,- aan. 
 
Beide winkels hebben te maken met grote zichtbaarheidsproblemen waardoor nieuwe 
applicaties vaak niet opvallen. Hierdoor worden ‘features’, de illustraties die vooraan in de 
winkel staan, extra belangrijk om op te vallen en een hype te creëren. Doordat Game Oven 
eerder games heeft uitgebracht in beide winkels hebben zij goede contacten bij zowel Apple 
als Google, waardoor de kans op een feature aanzienlijk wordt vergroot. 
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Marketing en communicatie 

Evenementen en samenwerkingen 
In samenwerking met Apple organiseren Het Nationale Ballet en Game Oven een optreden in 
de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Zes professionele dansers van Het Nationale 
Ballet spelen snel na de release van Bounden de game enkele keren in de gigantische winkel, 
waardoor alle partijen van deze samenwerking in de spotlights komen te staan. Dit evenement 
wordt ook gefilmd. 
 
Vanwege de innovatieve aard van Bounden wordt de game naar verscheidene internationaal 
bekende gamewedstrijden en -festivals gestuurd om het verder onder de aandacht te 
brengen. Daaronder vallen in ieder geval het Independent Games Festival, Fantastic Arcade, 
Notgames Fest, IndieCade, PAX, Casual Connect, A MAZE, de Experimental Gameplay 
Workshop en de Nederlandse Dutch Game Awards. 
 
Om de game bij pers en andere geïnteresseerden onder de aandacht te brengen bezoekt Game 
Oven enkele ontwikkelaar-, pers- en consumentgerichte evenementen. Hieronder vallen de 
Game Developers Conference in San Francisco, de Game Developers Conference Europe in 
Keulen, Gamescom in Keulen en PAX in Boston. 

Online marketing 
Game Oven heeft met Fingle en Bam fu veel contacten opgebouwd met internationale 
gamepers en heeft daardoor al eerder een gigantisch deel van hun doelgroep weten te 
bereiken: hun games zijn al door meer dan een miljoen mensen gedownload. Deze mensen 
worden van Bounden op de hoogte gebracht door een game-update voor Fingle en Bam fu. 
 
Door gedurende de ontwikkeling van Bounden pers en fans op de hoogte te houden vindt er 
langzaam een opbouw in hype plaats naar de release. Een toegewijde website moet zowel 
potentiële spelers als pers voorzien van filmpjes, screenshots en meer informatie over de 
game, Game Oven, Het Nationale Ballet en het Gamefonds. Game Oven houdt een 
ontwikkelaarsblog bij en er worden regelmatig updates getweet en gepost op Twitter en 
Facebook. Via de Bounden-website kunnen mensen zich inschrijven voor een nieuwsbrief over 
de game, die met de release en belangrijke updates wordt uitgestuurd. 

Film en videomateriaal 
Bounden is zeer geschikt voor een filmtrailer waarin je ziet hoe de game idealiter gespeeld 
wordt. Voor de trailer van Bounden worden onder anderen twee dansers van Het Nationale 
Ballet gevraagd om in mooi licht een dans van Bounden perfect uit te voeren, maar ook 
‘normale mensen’ die minder elegant in de knoop raken. De trailer legt uit hoe de game moet 
worden gespeeld en laat zien waar het plezier van Bounden vandaan komt. Filmmaker Gilles 
van Leeuwen deed dit vier keer eerder voor Game Oven en regisseert dit keer opnieuw de 
trailer. 
 
Daarnaast maakt Game Oven elke maand een korte video over de progressie van Bounden. 
Hierin worden vooral interessante ontwikkelingen laten zien binnen de verscheidene 
disciplines, maar ook de samenwerking met Het Nationale Ballet, en kleine trivia over het 
maken van deze innovatieve game. 
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Inhoudelijke motivering en toelichting makers 

Adriaan de Jongh - game designer 
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is de saaie instelling waar ik maar al te graag 
van afwijk. Spelen brengt mensen in een fictieve wereld waarin ze opeens veel makkelijker 
buiten de grenzen van ’normaal’ durven te treden. Mijn visie is dat spelen zorgt voor plezier 
en gelach en dat er een band ontstaat tussen mensen, en dit is precies wat ik wil faciliteren 
met de games die ik ontwerp. 
 
Het Nationale Ballet leerde mij dat bewegingen en dans fungeren als taal: een manier om met 
elkaar te communiceren. In dans beweegt de één, reageert de ander, en vice versa. Deze taal is 
de kern van Bounden. Praten in bewegingen is geen gebruikelijke interactie tussen mensen en 
dat is waarom Bounden exact aansluit bij mijn visie. De game faciliteert een unieke vorm van 
interactie tussen mensen door de samensmelting van dans en game. 
 
Ook de samenwerking met Het Nationale Ballet is binnen de game-industrie verre van 
gebruikelijk. De dansers en choreografen bij Het Nationale Ballet hebben mij keer op keer 
enorm geïnspireerd. Het spelen van Bounden met dansers en choreografen om samen gekke 
en bijzondere mogelijkheden voor de game te verzinnen is een belangrijke beweegreden 
geweest om subsidie aan te vragen en onze verdere samenwerking te bekostigen. 

Ernst Meisner - choreograaf 
Als choreograaf is werken met nieuwe media altijd een uitdaging, maar om dans te maken met 
smartphones is helemaal nieuw. Het is een fantastische uitdaging om met getrainde dansers 
van Het Nationale Ballet choreografie te maken binnen dit nieuwe concept. Mijn bedoeling is 
om een zo mooi en elegant mogelijk stuk te maken dat niet alleen door getrainde dansers, 
maar ook door iedereen op straat kan worden uitgevoerd. 
 
Muzikaliteit en coördinatie zijn ontzettend belangrijk voor dans en de balletwereld. Samen 
met een partner kunnen spelers van Bounden deze twee belangrijke elementen op een leuke 
en bijzondere manier oefenen.  
 
Het opvoeren van een dans voor eigen publiek leidt tot unieke mogelijkheden om kleine 
voorstellingen te maken. Ook de dansers van Het Nationale Ballet zullen het spel oppakken 
om de dansen op te voeren voor toeschouwers. 
 
Ik wil alle mogelijkheden verkennen om tot een choreografie te komen voor een breed 
publiek. Samen dansen is veel leuker dan alleen. Bounden kan de danswereld en vooral 
hedendaags ballet nog meer op de kaart zetten. Veel meer mensen zullen in aanraking komen 
met 
dans en ballet en hopelijk in de toekomst met andere ogen naar de kunstvorm kijken en meer 
naar voorstellingen toekomen. 
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Aanbeveling 

Bernard DeKoven 
Bernard DeKoven is al meer dan 40 jaar actief in de game-industrie en schrijft, doceert en 
organiseert workshops over games en playful design. DeKoven is vooral bekend van zijn 
succesvolle boek The Well-Played Game, zijn werk in game design en zijn website 
deepFUN.com. 
 
“I think an app that helps people dance together is a beautiful concept. It creates the 
opportunity for sensitive, artful fun. A rare thing in this time. It is the collaboration between 
Game Oven and The National Ballet and their combined vision for the game that I find the most 
attractive. 
 
The possibilities of a game that makes people dance together are infinite. Could more than two 
people dance together? Absolutely! Could they be dancing ballet? Of course! Could they be 
students, learning to appreciate the art of dance? Most definitely! Could they be dance 
teachers? Could this prove to be a choreographer's delight - writing dances specifically for 
use with Bounden? Could there be competitions? Could there be performances? And, most 
important, it could be real fun! 
 
A lack of imagination has stopped game developers to develop a game that makes people 
dance together. What is so nice about the conbination of dance and games is the intimacy. It 
brings people together, sensitively: to each other, to music.” 
 
Bernie DeKoven 
Author, The Well-Played Game, A Playful Path, the Deep Fun website 
(adres, telefoonnummer, emailadres) 

Uitdagingen 

Game Oven is zich zeer bewust van de risico’s van onuitgevoerde ideeën. Deze aanvraag is 
geschreven met prototypes van Bounden in het achterhoofd. Hierdoor heeft Game Oven de 
grootste valkuilen en uitdagingen geïdentificeerd en ingecalculeerd. De manier waarop het 
pad en de regelgeving van de game worden gevisualiseerd was oorspronkelijk een zeer 
uitdagende opgave. Het laatste prototype van Bounden loste dit probleem op door de bal en 
het pad van symbolen toe te voegen. 
 
Ook het ontwerpen van de dansen en het creëren van diepgang was oorspronkelijk een 
uitdaging, maar met hulp van Het Nationale Ballet werden er oplossingen bedacht waardoor 
er genoeg wordt gevarieerd in de dansbewegingen om elke dans uniek te doen aanvoelen. 
Sommige van deze oplossingen zijn reeds getest en speelbaar, zoals paden waarover de 
spelers alleen traag mogen bewegen, of momenten in een dans waarop één van de spelers van 
duim moet verwisselen zodat hij of zij moet dansen met de andere arm. Een ander idee waar 
op dit moment een prototype voor wordt ontwikkeld is het vereisen van een beweging 
zonder rotatie van de smartphone, waar de grootste uitdaging niet zit in de techniek erachter 
maar het duidelijk maken van de beweging voor de spelers. 
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Tijdens de ontwikkeling van eerdere games van Game Oven is gebleken dat een proportioneel 
deel van de tijd zit in het ontwikkelen van de interface, die moet werken met meerdere 
schermgroottes en gebruiksvriendelijk moet zijn. Om te itereren op de 
gebruiksvriendelijkheid van Bounden wordt vroeg tijdens de productie al een prototype 
gemaakt die wordt getest met mensen buiten Game Oven. Zo wordt al gekeken of de bedachte 
interacties werken, voordat het steeds ingewikkelder wordt om wijzigingen te maken als de 
definitieve interface wordt gebouwd. 

Ontwikkelmethode 

Structuur 
De ontwikkeling van een game vraagt om exponentieel meer structuur naarmate het team 
groter wordt. De algemene ontwikkelmethode bij Game Oven heeft veel weg van de bekende 
techniek SCRUM, maar vindt plaats op een veel kleinere schaal. Er wordt met milestones van 
dagen gewerkt in plaats van weken en om de dag is er een versie van Bounden speelbaar om 
eventuele nieuwe features te testen en te brainstormen over verbeteringen. Het constant 
spelen van Bounden staat gedurende de volledige ontwikkeling centraal, zodat de game 
zonder twijfel genoeg wordt getest en verbeterd. 
 
Ook de samenwerking met Het Nationale Ballet vereist iets meer structuur dan gewoonlijk. 
Wanneer het technisch mogelijk is om de dansen te ontwikkelen en er een opzet is gemaakt 
van de muziek gaat choreograaf Ernst aan de slag om een eerste versie van de dans te maken. 
Game designer Adriaan bezoekt Ernst vervolgens elke week om de laatste versie van de game 
met hem te spelen en te werken aan het implementeren van en het itereren op de dans. 
 
Game Oven ontwikkelt hun concepten op empirische basis. Dat betekent dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van conventionele game design-documenten, maar direct en snel prototypes 
worden ontwikkeld. Een plaatje vertelt duizend woorden, maar een interactief en speelbaar 
prototype vertelt er meer. De prototypes die Game Oven ontwikkelt worden gespeeld door 
alle teamleden, waardoor erover kan worden gediscussieerd en gebrainstormd. Het 
prototype kan worden verbeterd totdat iedereen het eens is over hoe het prototype werkt 
en hoe het onderzochte in de game wordt verwerkt. 
 
Game designer Adriaan bewaakt gedurende het volledige project de visie van Bounden. Alle 
specialisten binnen het team focussen zich op hun eigen rol en vaardigheden, en het is 
Adriaans taak om alle disciplines te laten samenkomen. Producer Eline houdt de planning bij 
en zorgt dat alle teamleden te allen tijde op de hoogte zijn van de progressie van het project. 

Tools 
Game Oven is reeds in het bezit van de juiste software om Bounden te ontwikkelen. Hieronder 
vallen in het bijzonder Xcode, Adobe Photoshop, Autodesk Maya, en TextWrangler om bijna 
alle code- en illustratiegerelateerde taken uit te voeren. Game Oven gebruikt online 
versiebeheer, of SVN, om te zorgen dat alle teamleden altijd toegang hebben tot de laatste 
versie van de game. Daarnaast schrijft Game Oven zelf een relatief simpele tool waarmee de 
driedimensionale dansen worden ontwikkeld, een tool die voornamelijk door game designer 
Adriaan wordt gebruikt. 
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Om Bounden grondig te testen worden ook mensen buiten Game Oven regelmatig gevraagd 
naar hun professionele mening over de game. Om de distributie van de game naar de 
smartphones van de testers mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van de online 
omgeving Testflight. Om vervolgens zeker te weten dat Bounden uiteindelijk foutloos op alle 
verschillende apparaten draait, worden naarmate het einde van het project nadert de 
benodigde apparaten verzameld. 

Planning 

De planning van de ontwikkeling van Bounden start eind november en wordt in grote lijnen in 
vier periodes opgedeeld over 6 maanden, met de verwachte release in mei 2014. Gedurende 
het volledige ontwikkelproces wordt er continu aan de visuele stijl, de game code, de dansen, 
en de muziek gewerkt, maar elke periode heeft een specifieke focus op de elementaire delen 
van Bounden. 
 

 

  
De eerste periode draait om het bouwen van de kernfunctionaliteit waarin vooral technische 
uitdagingen plaatsvinden zoals het construeren van de 3D wereld op de smartphone, het 
draaien van het scherm om deze wereld, en het kunnen afleggen van het pad. 
 
De tweede periode draait om de samenwerking tussen de game designer, choreograaf, en 
componist. Op basis van iteratieve methodes worden er dansen gecreëerd waarin de 
choreografie en de muziek elkaar versterken. Vanaf het begin in deze periode wordt de game 
op wekelijkse basis gespeeld met mensen die buiten het project staan om de dansen te 
verfijnen. 
 
De derde periode draait om het bouwen van de interface en de game gebruiksvriendelijk 
maken. De illustraties moeten worden getest, de dansen moeten perfect worden 
geïmplementeerd, en er komt een heldere uitleg in de game die nieuwe spelers door de 
eerste fase van het spel begeleidt. Ook in deze fase is veel testen met mensen van buitenaf 
een cruciaal onderdeel. 
 
De vierde periode draait om het verfijnen en klaarmaken van de game voor distributie. 
Hieronder vallen vooral marketing- en PR-taken, maar ook het testen van de game op 
verschillende apparaten om het foutloos te maken. De game is vier weken voor de release 
klaar om genoeg tijd te hebben om alle contacten bij distributiekanalen, pers en fans op de 
hoogte te brengen en om beeldmateriaal van de uiteindelijke game te verspreiden. 
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Begroting en financiering 

Subsidiebehoefte 
De subsidiebehoefte voor Bounden is ontstaan om twee redenen. Ten eerste beschikt Game 
Oven niet over voldoende middelen om de game naar ambitie goed uit te voeren. Het kost veel 
tijd om de dansen te implementeren zoals de choreograaf ze bedoeld heeft, om een 
gebruiksvriendelijke interface te ontwerpen en te testen, en om de game visueel en auditief 
aantrekkelijk te maken voor de brede doelgroep. Het laten liggen van een van deze 
basiselementen van Bounden zou een grote concessie betekenen op het concept en een zeer 
gemiste kans om een betekenisvolle ervaring neer te zetten. 
 
Ten tweede acht Game Oven het belangrijk dat de creatieve visie weinig of niet wordt 
beïnvloed door een commercieel standpunt, waardoor er meer aandacht kan worden besteed 
aan de kwaliteit van de game. Als de game goed wordt ontvangen is dit mooi meegenomen, 
maar commercieel succes staat niet op de eerste plaats bij de ontwikkeling van Bounden. Dit is 
onder andere de reden dat er is gekozen om Bounden te verkopen voor een vaste prijs zonder 
verdere in-game aankopen, dat de inhoud van de game niet gefaseerd hoeft worden 
uitgebracht, en dat er geen reclames in de game hoeven worden gepresenteerd om de 
ontwikkelingskosten terug te verdienen. 

Begroting 
De onderstaande begroting omvat een bug-vrije game met 8 unieke dansen waarvan elke dans 
een uniek thema en gecomponeerde muziek bevat, een interface die schaalbaar is voor 
verschillende smartphones, code zodat de game werkt op smartphones van zowel Apple als 
Google, en een volledige marketingcampagne. 

Tabel specialisten en uurlonen 
Rol Invulling Uurprijs  

Game Designer Adriaan de Jongh 20 
Programmeur Bojan Endrovski 25 
Artist Rick van Kalmthout (...) 
Marketing Eline Muijres (...) 
Muziek en geluiden Bart Delissen (freelancer) (...) 
Choreografie Ernst Meisner + drie nader te bepalen choreografen (...) 
Filmmaker Gilles van Leeuwen (freelancer) (...) 
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Tabel taken en uren 
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Financiering 
De ontwikkeling van Bounden wordt voor een groot deel gefinancierd door de subsidie van 
het Gamefonds. De co-financiering van Het Nationale Ballet wordt gebruikt om samen met de 
choreografen de dansen te ontwerpen, een live performance met dansers te bekostigen, en om 
de dansers in het promotiemateriaal te betalen. Het overige deel van de ontwikkeling van 
Bounden en de marketing & communicatie komt uit Game Oven’s eigen budget. Game Oven 
heeft voor veel financiële en administratieve taken een accountant onder de arm genomen, en 
er wordt vanwege de technisch-innovatieve aard van dit project ook een WBSO-subsidie 
aangevraagd. 
 

Financierder Status Totaal 
Gamefonds in afwachting € 35,000.00 
Het Nationale Ballet bevestigd (...) 
Game Oven (eigen bijdrage) bevestigd € 36,060.00 
   
Totaal  (...) 

 

Contactgegevens 

Game Oven Studios B.V. 
Neude 5 
3512 AD Utrecht 
The Netherlands 
info@gameovenstudios.com 
+31 6 4967 8083 

Contactpersoon Game Oven 
Adriaan de Jongh 
adriaan@gameovenstudios.com 
+31 6 4967 8083 

Contactpersoon Het Nationale Ballet 
(...) 

Bijlage 

1. Letter of intent van Het Nationale Ballet. 
2. PDF van begroting, financiering en uurlonen. 

35 

mailto:adriaan@gameovenstudios.com

