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Elevator Pitch
In Sound Escape moet de speler ontsnappen uit een tempel die beschermd
wordt door monsters die bezeten zijn door verschillende tonen van de notenbalk.
Bij het verzamelen van nieuwe noten zal de speler worden uitgedaagd door
steeds sterkere vijanden waarbij hij al de kennis die hij tot dan heeft vergaard
moet gebruiken om deze te verslaan.
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Design History
Concept 1
Het eerste idee was dat we
sterrenbeelden gingen aanleren. Je zou neerliggen op
je rug en omhoog kijken met
een VR-bril op, om een virtuele sterrenhemel te zien. Dan
moest je aan de hand van een
journal waar alle sterrenbeelden instaan de sterren zoeken
en verbinden in de lucht. Zo
leerde je de positie en hun
vorm aan.
We zaten snel vast in ons concept en besloten om een nieuw
thema te verkennen.
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Design History
Concept 2
We gingen verder op onze gedeelde interesse in muziek. Het
concept was dat de speler een
notenbalk met noten moet naspelen door een gegeven aantal noten in de juiste volgorde
te plaatsen. Het kwam neer op
een Simon Says-kloon.
Hierdoor werd de link tussen
de noten en hun geluid letterlijk aan de speler gebracht. Dit
was echter een te droge aanpak van de theorie waarin de
leerervaring te hard naar voren kwam.
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Design History
Concept 3
Ons volgende idee was om
het vorige concept een grotere spelervaring te geven. Het
is een multiplayer-spel waarin
beide personen een deuntje
creëren en elkaars deuntje
moeten raden door de noten
te plaatsen op de notenbalk.
Dit was geïnspireerd op Mastermind waar je de kleurcombinaties probeert te raden van
de andere. Dit was nog steeds
een te letterlijke vertaling van
de theorie naar een spel.
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Design History
Concept 4
In ons laatste concept gaven we meer body aan ons
spel door er meerdere spelelementen aan toe te voegen die gelinkt worden aan de verschillende elementen die we de speler willen aanleren. Zo zit de speler
vast in een tempel waar hij uit moet ontsnappen door
de verschillende noten van de notenbalk te verzamelen, die voorgesteld worden als relikwie. Deze worden
elk op hun beurt bewaakt door monsters die de speler
zal moeten verslaan. Om deze monsters te verslaan
zal hij hun aanvallen moeten blokkeren door hun ritme te volgen met zijn zwaard. Elke aanval wordt vergezeld door een toon, de speler moet ook rekening
houden met de toonhoogte om te bepalen hoe hoog/
laag de aanvalt moet geblokkeerd worden. Na het
succesvol aanhouden van het ritme van de monsters
kan de speler schade aanbrengen en uiteindelijk doorgaan naar het volgende level.
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Iteratie
Versie 1
In onze eerste versie wilden testen
of onze gameplay doeltreffend was.
Dit deden we door het manoeuvreren
in het doolhof samen te testen met
de combat die daarop volgt. Als level gebruikten we het spelbord ‘De
Betoverde Doolhof’, de speler moest
afwisselend zijn pion bewegen en het
doolhof verschuiven om zo een continu veranderend level te creëren.
In deze test gebruikten we een 7
schatten uit het spel die noten als reli-

kwie voorstellen. Bij het begin van elk
level werd er een willekeurige schat
getrokken die de speler moest zoeken
(De speler kreeg de kaart niet te zien,
maar kreeg op aanvraag een toon
te horen die de richting van de schat
aangaf). Wanneer een schat werd gevonden, werd de corresponderende
noot toegevoegd aan het zwaard van
de speler. Zodra elke noot in het level
in het zwaard zit, start de boss fight.
Hier moeten aanvallen afgeweerd
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Iteratie

worden door de melodie ervan te
matchen. Dit deden we door via een
virtuele piano een melodie te spelen
en die dan te laten naspelen door de
speler. Als hij dit goed deed, kreeg
de vijand schade, anders kreeg hij
zelf schade toegericht.

Verandering:
Te weinig mogelijke locaties waar de
noten kunnen voorkomen. Hierdoor
hebben we de stapel kaarten uitgebreid.
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Iteratie
Versie 2
In de tweede versie blijven de mechanics hetzelfde, maar zijn er meer plaatsen
waar de noten/relikwieën kunnen opduiken. Hierdoor werd het meer een uitdaging voor de speler om de locatie te bepalen met behulp van de richting vanwaar de muziek komt.
Tijdens het spelen dook er weer een nieuw probleem op; in ons uiteindelijke spel
is het niet de bedoeling dat het doolhof verandert bij elke beweging van de speler, maar in deze versie van ons prototype wel. Hierdoor wordt het bewegen
doorheen het doolhof onnodig moeilijk en neemt dit de overhand over andere
belangrijkere elementen.
Verandering:
Een vast doolhof bouwen dat we enkel veranderen bij het bereiken van het volgende level.
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Iteratie
Versie 3

Na de veranderingen aan het doolhof komt de boodschap van het zoeken van
de noten aan de hand van hun toon, beter over naar de speler. Hierdoor krijgen
we betere resultaten, maar natuurlijk was het nog steeds niet perfect.
De monsters die de speler moet verslaan moeten makkelijk beginnen en consistent moeilijker worden, dit was duidelijk niet het geval. De aanvallen van de monsters worden willekeurig door ons bepaald door een van ons tijdens de test waardoor de moeilijkheid moeilijk te bepalen is.
Verandering:
Het op voorhand maken van ritmische stukken (aanvallen van monsters) die geleidelijk aan moeilijker worden.
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Sound Escape
Target Audience
Focust zich op mensen die geïnteresseerd zijn in het leren van muziek, maar de
saaie en droge theoretische stof van notenleer willen overslaan.
Door ons spel te spelen zal de speler de plaatsing van de noten op de notenbalk, de tonen/klanken van de verschillende noten en het ritme van muziek aanleren op een engagerende, leuke en actievolle manier.
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Sound Escape
Scope of the play experience
Sounds Escape is een first person monster hunting game die gebruikt maakt van
virtual reality (HTC Vive) om de speler verschillende elementen van notenleer
aan te leren op een leuke manier.
Gameplay: De speler bevind zich in een tempel die bewoond wordt door verschillende monsters die elk geobsedeerd zijn door een bepaalde toon/noot van
de notenbalk. De speler zal uit deze tempel moeten ontsnappen en heeft een
zwaard om hem te helpen. Dit is echter geen normaal zwaard en hij zal dit kunnen versterken met bepaalde relics om de monsters te verslaan. Deze relics stellen verschillende noten van de notenbalk voor. Het zwaard van de speler dient
als wapen maar ook als een soort kompas.
Hij zal zijn zwaard in de lucht kunnen steken om de volgende noot te vinden. Het
zwaard zal een signaal uitzenden, waar de gezochte relic op zal antwoorden
door een toon te laten horen. De speler kan dan de plaats van het relic bepalen
door de richting van het geluid uit te gaan. Na het vinden van het relic zal er een
boss monster verschijnen.
Dit monster zal de speler aanvallen door middel van tonen op hem af te sturen.
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Sound Escape

Sound Escape

Sound Escape
Scope of the play experience

Deze aanvallen zal de speler moeten blokkeren door zijn zwaard op de juiste
hoogte te houden respectievelijk met de hoogte van de tonen. Als de speler zich
tegen hogere of lagere noten wilt verdedigen zal hij respectievelijk zijn zwaard
hoger of lager moeten houden. Dit alles gebeurd ook op een bepaald ritme.
Na het verslaan van een monster zal de speler de levenskracht van het monster
in zijn zwaard opnemen en heeft hij dus die de corresponderende noot vrijgespeeld. Als dit is gebeurd, kan de speler naar het volgend level gaan.
Het spel wordt moeilijker per level door:
•Het doolhof dat verandert elk level
•De monsters die meerdere noten gebruiken om aan te vallen
•Het ritme dat de monsters gebruiken om aan te vallen wordt complexer
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Sound Escape
Scope of the play experience
Waarom in een spelvorm?:
Notenleer is een onderdeel van muziek dat zeer handig kan zijn als een muzikant dit onder de knie heeft. Desondanks zijn er veel mensen die niet de stap
zetten om noten aan te leren omdat dit op een heel saaie en theoretische manier
wordt aangeleerd.
Door notenleer in een spelvorm aan te leren zal de speler makkelijker en leuker
in contact komen met de leerstof en zal hij meer gemotiveerd zijn om hieraan te
beginnen.
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Sound Escape
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Gee Principles
Co-design: Door na onze player tests samen te zitten met de testpersonen hebben zij inspraak gehad op ons finale ontwerp. Zo hebben wij onze moeilijkheid
kunnen aanpassen naar onze doelgroep toe.
Customize: De speler zal bepaalde eigenschappen van het spel moeilijker of
makkelijker kunnen maken door verschillende moeilijkheidsgraden te kiezen. Zo
zullen mensen die al meer bekend zijn met de noten van de notenbalk op een
hoger niveau kunnen beginnen.
Manipulation and Distributed Knowledge: De noten zijn voorgesteld als relics
die de speler zal moeten verzamelen. Deze relics zijn krachtige voorwerpen
die de speler in staat stellen om grotere en sterkere monsters te verslaan. Door
de kracht van de relics zal de wereld rondom de speler, na het verslaan van de
monsters, veranderen. Het combat systeem zelf is een actievolle representatie van
de notenbalk, waardoor de speler op een interessante manier consistent bezig is

20

Gee Principles
met deze notenbalk.
Well-Ordered Problems: De speler zal voor elk nieuw gevecht slechts één nieuwe
noot/toon moeten zoeken, waardoor deze op een vloeiende manier moeilijker
worden. De ritmes van de monsters hun aanvallen zullen door het verzamelen
van nieuwe noten ook gelijkmatig ingewikkelder worden.
Information “On Demand” and “Just in Time”: Door het level heen leert de speler
tonen/noten kennen die hij later nodig heeft. Tijdens gevechten zal er duidelijk
worden gemaakt welke er nodig zijn op de juiste momenten.
Fish Tanks: Noten worden voorgesteld als fysieke artefacten die geluid produceren. Ritmes en melodieën worden gesimplificeerd door audiovisuele elementen in
ons gevechtssysteem.
Skills as Strategies: Door zijn kennis over de notenbalk te perfectioneren zal de
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Gee Principles
speler in staat zijn om moeilijkere monsters te verslaan, aan de hand van ons gevechtssysteem.
System Thinking: Het verslaan van monsters zal de spelwereld rondom de speler
veranderen. Hierdoor blijft de speler in dezelfde omgeving, maar zal het op een
vloeiende manier aanvoelen alsof hij zich steeds in een nieuwe omgeving bevind.
Meaning as Action Image: De noten die in ons spel verspreid liggen zullen voorgesteld worden als relics die te vinden zijn aan hun altaar. Hier zal niet letterlijk
de plaatsing van de noot op de notenbalk worden verteld, maar aan de hand
van afbeeldingen en visuele elementen de verschillende eigenschappen worden
duidelijk gemaakt.
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Design Proces
State of art

We hebben naar ritme games zoals Audio Surf en Crypt of the Necrodancer gekeken. In deze games is het zeer belangrijk om acties op het exacte ritme van
de muziek uit te voeren. Crypt of the Necrodancer is een soort turn-based game
waarin elke beurt 1 muziekbeat duurt. Alle monsters en de speler zelf maken gebruik van elke beat voor een beweging of aanval.
Audio Surf houdt naast het ritme ook rekening met de toonhoogtes om links/
rechts te bewegen, alhoewel dit meer visueel wordt aangegeven.

User Research
Persona
We zijn eerst een duidelijk beeld gaan maken van onze doelgroep door middel
van een persona. Onze doelgroep zijn studenten die nooit muziekleer gehad
hebben en toch wel noten willen aanleren. Op een speelse manier zouden ze dit
willen aanleren in plaats van droge saaie theorie.
Naam: Michiel
Leeftijd: 22 jaar
Beroep: Student
hobbies: Multimedia, muziek luisteren
Interesses: Heeft altijd muzieknoten willen leren maar geen zin in saaie, droge
theorie
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User Research
User testing

Paper prototyping, gevolgd door interview en
korte co-design sessie met testpersoon. Met het
paper prototype probeerden we te achterhalen
of we de juiste leer-elementen overbrengen. Het
beste ging dit door een simulatie te maken van
ons finale spel in de vorm van een bordspel,
ondersteund met de laptop om geluid af te spelen.
De feedback die erop volgde, heeft ons geholpen om de finale versie te sturen zodat het
meer in de smaak valt bij onze doelgroep, bv.
Moeilijkheidsgraad aanpassen en kleine gameplay-elementen (in het begin kwam het bijvoorbeeld te kinderachtig over).

