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Bakgrunn

• Vi har ansatt Kim Daniel Arthur i toerstilling hos oss i 2015 

• Vi hadde lyst å gjøre noe som instituttet, han og mange av dere ønsker: 
- Arbeide med spill 
- Tenke utenfor selve utviklingsprosjektet: entrepenørskap 
- Lage og få ut (i markedet) et virkelig produkt 
- Spille på spennede miljø utenfor Informatikk og UiT 
- Flytte kunnskap begge veier 
- Gjøre oss og studentene bedre kjent med andre spennede miljø 
- Gjøre oss og studentene mer synlig for andre spennede miljø 

• Alt, og mer til, finner dere her: 

http://www.tromsogamelab.com/
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Kim Daniel Arthur

Kan sikkert presentere seg selv, men her er likevel en oppsummering: 

✴ 1997–2002: Creative Director at Itet  

✴ 2002–2007: CTO Asia-Pacific, Head of Studio UK at Glu Mobile 

✴ 2007–2012: Founding employee / VP Global Studios and GM Mobile 
at Playfish / Electronic Arts ($380M exit to Electronic Arts) 

✴ 2012–2013: Head of Studio Japan at Electronic Arts  

✴ 2013–Present: Co-Founder, Strategy & Execution at Superplus 

✴ 2015: 20%-stilling ved Institutt for Informatikk, UiT 

✴ Har et stort nettverk!



Bidragsytere (flere kommer)
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Hva er Tromsø GameLab?

• En spennende ramme rundt spesialpensum om spill (og entrepenørskap) 

• Organisert som spillutviklingsprosjekter (individuelle eller små grupper) 

• To veiledere fra instituttet, og eventuelt en ekstern 
- En vitenskapelig ansatt (for eksempel meg eller Gunnar Hartvigsen) 
- Kim Daniel Arthur (toerstilling på IfI/UiT, kan spill og entrepenørskap) 
- Eventuelt en fra ekstern institusjon (spill-firma, NORUT, andre) 

• Lag ditt eget spillprosjekt 
- Sammen med oss og eventuelt ekstern institusjon 
- Lag en prosjektbeskrivelse (bruk veilederene) 
- Fyll ut søknadsskjema (se neste side) 
- Leveres inn innen 1. februar! 
- Oppmelding på studentweb
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Hvordan gjenomføres Tromsø GameLab?

• Kick-off med ulike inspirerende presentasjoner (i dag!) 

• Studenter velger sitt spillprosjekt, gjerne i samarbeid med eksterne 

• En del forelesninger i starten av semestret: 
- Mandager 1215–1400 (Teknologibygget 1.017) 
- Mange gjesteforelesninger og presentasjoner 

• 2 typer veiledning: 
- I hovedsak i større grupper i forbindelse med forelesninger 
- Noe individuell med dine veiledere 

• Følg med på web-sider (http://www.tromsogamelab.com/) 
- Informasjon om forelesninger 
- Forum hvor studenter og veiledere kan diskutere og utveksle info
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Resten av dagen i dag

• 10:00 - Welcome and About The 
Course - Anders Andersen (UiT) 

• 10:20 - Game Development 
Intro - Kim Daniel Arthur 
(Superplus) 

• 10:50 - Everything is a game -
 Ismet Bachtiar (Plus Point) 

• 11:10 - Games in research - Lars 
Kristian Vognild & Ellen Brox 
(Norut) 

• 11:30 - What can serious games 
learn from traditional games - 
Svein-Gunnar Johansen (UiT) 

• 11:50 - ConChild – A  serious 
game for children with diabetes - 
Gunnar Hartvigsen (UiT/NST) 

• 12:10 - Lunch
15

• 12:50 - From hardcore UE3 to casual 
mobile development  - Jorg Hauan 
(The Arctic) 

• 13:10 - Developing games in Unity - 
Stian Hansen (Superplus)  

• 13:30 - Custom C# game engine - 
Marius Utheim (Student UiT/
Superplus) 

• 13:50 - LibGDX Cross platform tech - 
Peter Munch-Ellingsen (Student UiT) 

• 14:10 - Character creation: from idea 
to 3D model - Merete Korsberg & 
Thea Matland (Fabelfjord) 

• 14:30 - International success with 
multiplayer mobile gaming - Fredrik 
Fors Hansen (Dirtybit) 

• 15:00 - Summary with Q & A - Anders 
Andersen & Kim Daniel Arthur



http://www.tromsogamelab.com/


