Intelligent Banker bliver vært for GameJam
under Odense International Film Festival (OFF)

Intelligent Banker er gået sammen med Technology Denmark og Odense International Film
Festival om at oprette et GameJam under den odenseanske filmfestival, hvor Danmarks sejeste
spiludviklere, programmører, grafikere – professionelle såvel som hobbyudviklere – mødes i et
fælles fora, hvor de over 48 timer arbejder sammen i en sjov og intens atmosfære fyldt med
kreativitet og innovation, om at skabe et computerspil.
Hos Intelligent Banker bliver der sørget for de perfekte rammer, hvor spiludviklerne kan sætte
deres udstyr op, smide deres soveposer og få fuld forplejning, så de kan koncentrere sig fuldt
ud om udviklingen af nye og kreative spil.
Når de 48 timer er gået, kårer deltagerne selv en vinder indbyrdes, og vinderen får den allersidste plads i finalen til konkurrencen Pitch & Play, hvor man kan vinde prisen for Danmarks
bedste spilkoncept. Technology Denmark uddeler et arbejdslegat på DKK 15.000 til det bedste
koncept, og vinderholdet annonceres ved OFFs glamourøse Award Show 2016. Samtidig vil
det være muligt for alle der har lyst, at komme og se de udviklede spil. Fremvisningen foregår
på Tekstilværkstedet i Kulturmaskinen kl. 9-11.
Den ene af de to indehavere af Intelligent Banker Tommy Hummelmose er begejstret over at
kunne byde velkommen til Danmarks skarpeste spiludviklere i forbindelse med GameJam:

”Som en virksomhed der stræber efter at være på den absolutte teknologiske forkant
skal vi konstant lære noget nyt og prøve noget nyt, og derfor er GameJam 100 % i Intelligent
Bankers ånd. Her åbner vi dørene for en gruppe ekstremt dygtige og kreative mennesker, der
får lov til at folde sig ud med dét, de er bedst til. Det er inspirerende for os at være en del af, og
vi glæder os meget til at lægge lokaler til og se, hvad deltagerne kommer op med.”
Programmet for GameJam forløber som nævnt over 48 timer og kan ses nedenfor:

Program
24 timer før kickoff:
Temaet for GameJam afsløres
Onsdag d. 31. august
Kl. 8.00-10.00: Velkomst og udpakning/opsætning af gear
Kl. 10.00: Kickoff
Onsdag kl. 10.00 – fredag kl. 08.00:
Fri leg/programmering
Fredag d. 2. september
Kl. 08.00: Konkurrencen slutter
Kl. 09.00-11.00: Opstilling og præsentation af computerspil hos Tekstilværkstedet, Kulturmaskinen
Kl. 15.00: Vinderen af GameJam præsenterer sit computerspil til finalen i Pitch & Play hos
Teater95b
Kl. 18.00: Vinderen af Pitch & Play kåres
Kl. 19.00: Reception ved Technology Denmark for alle deltagere i GameJam

Det praktiske
GameJam er helt gratis at deltage i. Der er ingen tilmeldingsgebyr og ingen udgifter til
mad eller anden forplejning. Hver dag vil der blive mulighed for at få tre måltider + drikkelse og snacks i løbet af dagen. Deltagerne i GameJam har hele kontoret hos Intelligent
Banker til rådighed, hvor der også vil være plads til at smide sig på et liggeunderlag og få
lidt søvn (liggeunderlag, sovepose og lignende skal dog selv medbringes).

Tilmelding
Tilmeld dig til GameJam på http://www.filmfestival.dk/gamejam/ senest d. 10. august
kl. 12. Du får besked d. 15. august, om du har fået en af de eftertragtede pladser til årets
GameJam.

