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Hi! Wij zijn Artcore Society, deel van de Celestial Groep. Met de groep helpen wij 
iedereen die digitaal wil innoveren. We helpen van conceptualisatie & strategie tot 
design & ontwikkeling via verschillende business units. Voor dit project bedenken we 
een app dat bestaat uit een mix van digitale games en AR games.
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Naast Artcore Society, waarmee we allerlei digitale oplossingen bieden, omvat 
Celestial Group onder meer ook Gamified. Bij Gamified combineren we technologie 
en entertainment om unieke experiences te bouwen voor verschillende events. Een 
recent voorbeeld is Hack The Future, maar we doen dit ook voor B2B events en 
teambuildings. Maar… genoeg over ons. Waarom zijn we hier?
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Wij bouwen voor het virtueel museum een digitaal spel in de vorm van een escape 
room, waarbij je op verschillende locaties over Vlaanderen telkens een nieuwe poging 
doet om te ontsnappen. De bedoeling is dat je op deze manier erfgoed ontdekt via 
gamification.
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Om ons concept zo goed en interessant mogelijk voor een grote doelgroep uit te 
werken, organiseerden we een brainstorm sessie met verschillende mensen uit het 
vak, gaande van technische profielen tot gamers. Door de variatie aan profielen, 
verkregen we hieruit heel wat nuttige info.
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We vertaalden deze workshop naar een Miro bord en filterden de voor de hand 
liggende of té gekke ideeën weg. Zo bleven we over met een hoop interessante post-
its om met ons eigen team een nieuwe brainstorm over te doen. Dus we gingen weer 
aan de slag.
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Dit keer met onze eigen interne workshop, waar we het vorige Miro bord aanvulden 
met nieuwe post-its vol ideeën, rekening houdend met ons gevarieerd publiek. 
Tijdens deze workshop kwamen we tot de conclusie dat we een app zouden bouwen 
waar je via een map naar erfgoed kan zoeken op verschillende plaatsen in 
Vlaanderen. Op elk van die plaatsen kan je bijbehorende games spelen.
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Om een goed idee te krijgen van layout, een logische flow te bouwen in de app en tot 
een eerste ruw idee te komen, startten we met wireframes. Dat gaf ons de 
mogelijkheid om te bekijken welke features we waar zouden plaatsen binnen de app. 
Die wireframes zetten we vervolgens om in een design.
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Daarvoor zijn we begonnen met een mini-branding en styleguide op te zetten voor de 
app. Hier zie je ook de game sets, waar je op verschillende locaties in Vlaanderen 
meerdere games kan toevoegen. Zo kan het dus zijn dat je een location volledig 
uitgespeeld, maar dat er toch een nieuwe challenge gemaakt wordt waardoor je 
nieuw erfgoed kan ontdekken op dezelfde plek.
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Tot slot werd de branding toegepast op alle mogelijke screens van de app. Dit moest 
iets zijn wat past binnen de stijl van erfgoed, maar toch modern genoeg is om in een 
app te gebruiken en ook een jong doelpubliek aan te spreken.
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Ondertussen zetten we onze beste denkers aan het werk om een leuk concept te 
bedenken voor de eerste set van games. Elke locatie zou namelijk bestaan uit een 
aantal digitale en/of AR-games, zodat je zowel vanuit je zetel als on-location kan 
spelen.
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Nadat het ontwerp en concept bedacht werd, organiseerden we een meeting met 
een aantal stakeholders om ons werk te tonen. Deze tussentijdse check ups deden we 
om ervoor te zorgen dat de verwachtingen en resultaten bij beide partijen nog op 
dezelfde golflengte zaten.
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Onze denkfase bracht ons bij “Het Steen”. Een voor ons toegankelijke plek, aangezien 
we in Antwerpen werken. Verder een plaats waar in de geschiedenis best wat 
gebeurd blijkt te zijn. En als kers op de taart: een heel stuk bouwkundig erfgoed en 
een beschermd monument. Locatie “Het Steen” werkten we uit, maar uiteraard is het 
de bedoeling dat er meer locaties aan de app worden toegevoegd.
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Terwijl onze interne denktank een concept bedacht voor een leuke set games, konden 
de developers alvast starten aan de ontwikkeling van de app. Die maakten we in 
VueJS en Capacitor. Technisch ga ik nu niet verder over uitweiden, maar kom gerust 
later eens langs indien je meer interesse hebt.
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We gingen aan de slag vanuit het idee van een tijdlijn waar je, net zoals in een escape 
room, een aantal dingen moet doen voor je klaar bent. Elk punt op de tijdlijn is een 
aparte game die ofwel digitaal ofwel on-location gespeeld kan worden. In dit geval: 
een introfilm, twee digitale games: “breek uit je cel” en “ontsnap uit het doolhof” en 
een AR-game on location: ontsnap uit Het Steen.
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De storyline die erfgoed koppelt aan de games is dat je gevangen bent genomen door 
Antigoon - de reus die de schelde teistert. Ontsnap uit de kerker van Het Steen voor 
hij je hand eraf hakt en in de schelde werpt!
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Om de sfeer mee te geven qua geluid en SFX hebben we een kort filmpje. Klik op het 
beeld om de video te bekijken, of surf naar https://www.youtube.com/watch?v=-
9nDH5b1vL4&list=PLNA8_N13PjpjHWdWu9ks_gfYxvlPG_DWC&index=7
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Dan hebben we de eerste digitale game, waar je gevangen zit in een cel en moet 
ontsnappen door rond te kijken en klikken op items in de ruimte. Sommige items zijn 
opdrachten die je telkens een code geven om het slot van de deur los te krijgen.

Klik op het beeld om de video te bekijken of surf naar 
https://www.youtube.com/watch?v=ecaBegSblMU&list=PLNA8_N13PjpjHWdWu9ks_ 
gfYxvlPG_DWC&index=6
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Zodra je uit de cel ontsnapt bent, kom je in de gangen van de kerker terecht. Antigoon 
loopt daar echter ook rond, dus je moet proberen te ontsnappen aan de reus voor hij 
jou opnieuw gevangen kan nemen. Onderweg moet je een sleutel vinden om de 
volgende deur los te krijgen.

Klik op het beeld om de video te bekijken of surf naar 
https://www.youtube.com/watch?
v=SCqOSSnpmqE&list=PLNA8_N13PjpjHWdWu9ks_gfYxvlPG_DWC&index=3
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Als laatste game moet je on-location gaan. Daar los je een puzzel op in de 
binnenplaats van Het Steen. Via AR verzamel je schilden die op Het Steen 
geprojecteerd worden. De volgorde kan je daar ook te weten komen. Zet de schilden 
in de juiste volgorde en je bent ontsnapt aan Antigoon.
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Tot slot dachten we pro-actief na over manieren hoe toekomstige games ingevuld 
kunnen worden, over de schaalbaarheid van games en maakten we een opsomming 
van “lessons learned” en “toegepaste technologieën”.
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