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INTRODUCTION
het idee voor deze game is ontstaan naar aanleiding van 
een fascinatie voor games en muziek. 
op gebied van de huidige games worden veel muziek 
gerelateerde games uitgebracht. een aantal bekende voor-
beelden: GuItAr hero, AudIo surf, electro plAnKton, pAtApon 
en nog veel meer. de eigenschappen van deze games is dat 
het “music based” games zijn. de muziek speelt een grote 
rol maar heeft vaak de functie als rode draad in de game. 
meestal is de muziek in deze games van te voren bepaald en 
kan men niet direct invloed uitoefenen op de muziek. bij de 
game Guitar hero moet de gebruiker op het juiste moment de 
juiste toetsen indrukken op de maat van de muziek. Voor de 
meeste music based games geldt het zelfde principe met uit-
zondering van een paar uitzonderlijke games. hiervan zijn er 
echter te weinig. 

sound organism is ook een music based game met het grote 
verschil dat muziek een actieve, functionele rol speelt. 
men hoeft als gebruiker niet alleen geluiden te verzamel-
en, maar ook kan men direct geluiden activeren om gebruik 
te maken van de unieke eigenschappen van het geluid. elke 
geluid heeft zijn eigen digitale geluidsgolf die in de game 
wordt gebruikt om bijvoorbeeld vijanden te verslaan. 
naarmate de gebruiker steeds meer instrumenten heeft 
verzameld krijgt hij de mogelijkheid om samples te maken. 
met deze samples kan men ritme en harmonie toevoegen in de 
game.door een instrument te koppelen aan een ritme blip kan 
de gebruiker zijn eigen ritme beats of melodieën maken en 
deze direct in de game activeren. 
hoe meer instrumenten en samples de gebruiker verzameld 
en creëert, hoe groter het muziek organisme wordt.
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screenshots  floW
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screenshots  Geometry WArs, electroplAnKton, pAtApon
screenshots  synAesthete, AudIo surf, GuItAr hero
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opzet voor het vertalen van muziek naar vormen. In 
dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de manier waarop 
muziek wordt genoteerd. I.p.v. de normale notatie zijn 
de noten vervangen door pictogrammen die elk een eigen 
instrument vertegenwoordigen. hierdoor ontstaan een 
nieuw soort patroon.
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ontwerpen voor game elementen als avatar, instrumenten,  
geluiden, effecten, bonussen.

GAME CONCEPT & VISUALIZATION
doel qua gameplay:
het doel is om te evolueren van een single cell 
tot een geluid organisme door middel van in-
strumenten te verzamelen.

Gameplay:
de speler bestuurt een hoofdcell. Aan deze 
hoofdcell kunnen andere cellen worden gekop-
peld. elke cell heeft een eigen geluid (met 
uitzondering van de hoofdcell die wordt bestu-
urd door de speler).
door cellen/geluiden te verzamelen en te kop-
pelen aan je hoofdcell ontstaat er muziek. door 
steeds meer  
geluiden te verzamelen zal je hoofdcell steeds 
meer gaan evolueren.

er zijn 3 soorten blips.
1. blip (hoofdcell)
2. Geluid blip 
3. ritme blip

de speler bestuurt de blip (hoofdcell) door een  
doolhof op zoek naar instrumenten. Wanneer de 
speler er een tegenkomt kan hij een magnetisch 
veld activeren waardoor het geluid aan zijn 
blip wordt gekoppeld.  
er kunnen ook meerdere geluiden tegelijk worden  
gekoppeld. Wanneer een speler maar een bepaald 
soort geluid wil koppelen en er meerdere aan-
wezig zijn zal hij op een behendige manier 
ertussen door moeten navigeren om het juiste 
geluid te koppelen.

blip (hoofdcell)

Geluid blip

ritme blip
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Geluid blips:
Wanneer een geluid is gekoppeld. wordt het geluid  
geactiveerd. de speler kan nu het geluid horen.  
de speler kan er dan voor kiezen om het geluid aan 
of uit te zetten. Geluiden met dezelfde klankkleur 
worden automatisch aan elkaar gekoppeld. de speler 
kan deze herkennen aan het  
symbool of kleur dat ze voeren. 

Voorbeeld lijst van verschillende soorten geluiden.
ritme:
kick
snare
hi-hat
toms
floor
cymbals
percussion

melodie: 
low  range instrumenten (sub basses, basses)
mid  range instrumenten 
high range instrumenten

Geluidseffecten: 
reverb
delay
distortion
flanger
chorus
slicer
cut
pan
resonance
pad sounds (sfeer geluiden, achtergrond geluid)
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Voorbeelden van Geluid blips.
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ritme blips:
Wanneer de speler een ritme blip tegenkomt, kan 
hij deze op dezelfde manier als een Geluid blip 
koppelen aan zijn hoofdcell. een ritme blip is 
geen geluid.  
een ritme blip is een container waar de speler  
geluiden in op kan slaan. de volgorde waarop 
Geluid blips in het ritme blip worden geplaatst 
is tevens  
het ritme.
er zijn 5 verschillende ritme blips.

1. een cell 
2. twee cellig
3. drie cellig
�. Vier cellig
5. Vijf cellig

de volgorde is op een makkelijke manier aan  
te passen. selecteer 2 geluiden en deze worden  
automatisch van plaats gewisseld. dit geldt 
voor  
Geluid blips en voor ritme blips en een  
combinatie van beide.  

blip spawn:
blips worden willekeurig op het speelveld  
geplaatst.
1. blip (hoofdcell) kan je herkennen aan een  
      ronde cirkel met een knipperend rondje    
      in het midden. er is maar een kleur voor    
      deze blip.
2. Geluid blips kan je herkennen aan het  
      symbool en de kleur.
3. ritme blips kan je herkennen aan de vorm    
      en kleur. 

ritme blip 1 cell

ritme blip 2 cellen

ritme blip 3 cellen

ritme blip � cellen

ritme blip 5 cellen

Voorbeelden van ritme 
blips (� cellen) met  
1 of meerdere Geluid 

blips gekoppeld

  GAME CONCEPT & VISUALIZATION20 21GAME CONCEPT & VISUALIZATION



  EXPLORATION-RESEARCH-VISUALIZATION22 23EXPLORATION-RESEARCH-VISUALIZATION      



GAME CONCEPT & VISUALIZATION GAME CONCEPT & VISUALIZATION

About:
Vieuw: 
boven aanzicht (vogel perspectief)

Visuele stijl:
pixel iconen in combinatie met geometrische en 
organische vormen. Kleurgebruik: fel, neon, 
retro stijl.

Game inspiratie en referenties
flow
eden
patapon
electric plankton
synaesthete
Audio surfer
reactable

Game controle:
muis
Keyboard
Game controller

Game mode:
survival (1 player)

Game environment gebaseerd op:
zwaartekracht
wrijving
versnelling
particle controle
geluids sequenzer 

Voorbeeld van Geluid organisme die is geëvolueert. 
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screenshot screenshot 
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CONCLUSION

blips is een gebruikers vriendelijk game waar 
de gebruiker instinctief te werk gaat. door 
toevoeging van muziek wordt de gebruiker extra 
uitgedaagd.

blips is in deze fase zo simpel mogelijk uit-
gevoerd. door eerst een goede basis te creeren 
kan er later nagedacht worden over extra imple-
mentaties. denk hierbij aan extra en nieuwe 
geluiden, tegenstanders, multiplayer, speciale 
versie voor nintendo wii waarbij wii-mote en 
nun-chuck een extra rol in spelen, grotere 
velden, toepassingen op mobiele telefoons en 
nog veel meer.

belangrijkste is dat er eerst een demo versie 
wordt ontwikkeld waarbij alle functies en to-
epassingen uitgebreid getest kunen worden. Aan 
de hand van deze  
test resultaten zal er gekeken worden wat de 
verdere  
mogelijkheden zijn.

Aantal aandachtspunten voor de verdere  
ontwikeling zijn:
* samenwerkings verbanden met de 
  game industrie.
* samenwerkingsverbanden met muzikanten en  
  componisten.
* toepassingen ontwikkelen voor openbare 
  ruimtes zoals festivals, winkelcentra,  
  uitgaansgelegeheden en andere interessante    
  plekken.
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