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Inbjudan till vernissage och informationskväll

Dataspelens framtid – En utställning för alla som är nyfikna på
hur man blir speldesigner�

Framtidens spel kräver nya idéer, nya röster och nya speldesigners. Det saknas kvinnor och
det saknas mångfald. På internationella kvinnodagen den 8 mars inbjuder Högskolan på
Gotland dig till vernissage på TEKNISKA MUSEET. Ta del av framtidens speldesigners och
morgondagens spel.

Idag har utvecklingen inom programmering och grafik gett oss 3D-världar som är lika
omfattande som i de senaste filmerna. Det ger dagens och morgondagens spelutvecklare helt
nya skaparmöjligheter. Framtidens spel kommer att erbjuda nya kulturupplevelser, och spelen
kommer att beröra, engagera och påverka fler människor än någonsin tidigare. Vi befinner oss
verkligen i förändringarnas tid.

Trots detta är det fortfarande en begränsad skara spelare som känner sig hemma i dagens
spel. Speldesign har inte utvecklats i samma takt som grafiken och programmeringen. Nya
speldesigners med nya infallsvinklar på speldesign kommer att krävas inför framtiden.

Spelutveckling vid Högskolan på Gotland vill visa vad morgondagens speldesigners gör redan
idag och hur du som vill studera speldesign kan vara en del av utvecklingen.

Kom till vernissagen lördagen den 8 mars och testa helt nya spel som har gjorts av våra
studenter. Studenterna och deras lärare kommer att vara på plats för att svara på frågor om
spelen.

Utställningen avslutas med en informationskväll onsdagen den 12 mars kl. 17.00-20.00. (Obs
fri entré). Då svarar framtidens spelutvecklare och deras lärare på frågor om utbildningen inom
speldesign och framtidens dataspel.
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Vernissage
Plats: TEKNISKA MUSEET
Museivägen 7 Stockholm
Tel 08-450 56 00 (vxl) Fax 08-450 56 01
info@tekniskamuseet.se

Tid: lördagen den 8 mars kl. 11:00
Utställning pågår fram till den 12 mars.

Avslutande informationskväll
Plats: TEKNISKA MUSEET
Tid: onsdagen den 12 mars kl. 17.00 – 20.00. (Fri entré)

TEKNISKA MUSEET:
Nils Olander
intendent, tel 08-450 56 80
Nils.Olander@tekniskamuseet.se
http://www.tekniskamuseet.se

Högskolan På Gotland:
Don Geyer
Programansvarig tel 0498-29 99 00
Don.Geyer@hgo.se
Petra Lindberg
Informationsansvarig tel 0498-29 99 00
Petra.Lindberg@hgo.se
http://www.hgo.se/game/
http://www.hgo.se

Museets öppettider:
Mån – fre 10.00 – 17.00, ons 10.00 – 20.00, Lör – sön och helgdag 11.00 – 17.00, Fri entré
ons kl 17.00 – 20.00

Skolbokning:
Skolklasser och andra grupper kan boka en visning av utställningen genom att kontakta
bokning@tekniskamuseet.se

Fri entré för skolklasser
För att så många skolor som möjligt ska ha möjlighet att besöka Tekniska museet, har
skolklasser fri entré. Fri entré gäller för elever i lärares sällskap och skolpersonal. Besöket
behöver inte bokas i förväg.

Bokning av visning med guide
Bokning av visningar med guide för skolklasser sker via telefon på nr 08 - 450 57 00 som är
öppen tis, ons, tors kl. 12.30 – 15.00 eller via mejl på adressen bokning@tekniskamuseet.se
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