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Project Mimicry, de ultieme sandbox game van Monobanda.
UTRECHT - De onafhankelijke game makers van Monobanda nemen de term 'sandbox game' wel
erg letterlijk. Mimicry is een game waarbij je - door in een echte zandbak te graven - een digitale
speelwereld vormt.
Monobanda heeft een een sandbox game gemaakt met echt zand, waarin tot vier spelers tegelijk een
bal besturen die rolt, springt en zweeft door de Mimicry wereld. Kleine poppetjes rollen rond in de
zandbak. Je kan obstakels voor ze bouwen of een racebaan.
Mimicry is het best te omschrijven als “spelen op een schoolplein zoals we dat vroeger deden met een
bal en wat stoepkrijt”. Er zijn geen regels, geen punten, je creëert je eigen spel. De omgeving waarin je
speelt bestaat zowel in de virtuele als de fysieke wereld: het vrolijke landschap wordt geprojecteerd op
het zand in een grote zandbak.
Simon van der Linden van Monobanda: “In Project Mimicry gaan we op zoek naar de magie van het
spelen.” Over de titel zegt hij: “Mimicry is een ander woord voor spiegelen. Als mensen elkaar nadoen
ontstaan er vanzelf speelse situaties.”
Je creëert in de zandbak je eigen wereld. Wanneer je een berg maakt van zand, verschijnt diezelfde
berg in de digitale wereld. Bij hoge bergen ontstaat er sneeuw op de toppen. Als je een meertje wilt dan
graaf je een kuil in het zand.
Simon: “Wat we nu gemaakt hebben is nog maar het topje van de ijsberg van wat mogelijk is met
Mimicry, en we zijn op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om samen met ons die
mogelijkheden te verkennen.”

* Mimicry is mede mogelijk gemaakt door het Gamefonds.

Over Monobanda:
Monobanda is een artistiek gamebedrijf opgezet door vijf jonge kunstenaars.
Zij richten zich erop om bij elk project de mogelijkheden van games en interactie te verleggen.
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