
Vooronderzoek voor aanvraag Digitale literaire projecten – best practices 

 

Hieronder ziet u de lijst met inspirerende voorbeelden die de adviescommissie Digitale literatuur voor 

de aanvragers heeft samengesteld. Deze best practices vormen een breed palet van een aantal zeer 

verschillende digitale werken. Ook al sluiten de voorbeelden niet direct aan bij uw plannen, zijn de 

werken stuk voor stuk de moeite van het bekijken waard. Allemaal maken zij deel uit van het brede 

veld van de nieuwe media kunst/creatieve industrie waartoe uw aanvraag zich verhoudt. 

  

Wij adviseren u van harte de tijd te nemen voor het bestuderen van deze voorbeelden. Het 

doorgronden van de relaties tussen tekst en technologie kan bij sommige projecten ingewikkeld zijn.  

 

Commissie en fonds hopen dat de best practices u een goede indruk geven van de bestaande praktijk 

en dat ze leiden tot mooie, goed onderbouwde aanvragen. 

 

  

Storytelling 

 Love Radio: http://loveradio-rwanda.org/episode/1/onair/intro 

 Highrise: http://highrise.nfb.ca/about/ 

 A Magical Picture Book, Wuwu & Co: 

http://stepinbooks.com/press/sheet.php?p=wuwu_and_co.  

 Man With the Movie Camera: http://dziga.perrybard.net/ 

 Money & Speed: Inside the Black Box, iPad-versie! (niet de gewone documentaire)  Appstore 

(€ 0,99). Voor een indruk: https://itunes.apple.com/nl/app/money-speed-inside-black-

box/id411884445?mt=8 

 Refugee Republic: http://refugeerepublic.submarinechannel.com/ 

 Prospektor: http://prospektor.nl/ 

 Ubuweb: http://ubuweb.com/ 

 
Multimediale Platformen / bedrijven 

 IDFA Doclab: http://www.doclab.org/ 

 Moments of Innovation: http://momentsofinnovation.mit.edu/ 

 Power to the Pixel: http://powertothepixel.com/ 

 Submarine Channel: http://submarinechannel.com/  

 The Digital Methods Initiative: https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/DmiAbout 

 

Literaire games 

 Arcadia: http://arcadiatheapp.com/home/. Alleen Appstore (gratis, content deels gratis)   

 Blackbar: http://mrgan.com/blackbar/.  Appstore en Google play (€ 2,99)   
 Dear Esther: http://dear-esther.com/. Demo:  http://www.gamespot.com/videos/dear-

esther-demo/2300-6358914/.  
 Device6: http://simogo.com/work/device-6/ 

 The Pickle Index: http://thepickleindex.com. Alleen Appstore (€ 2,99)   

 Pry, the game: http://prynovella.com/ Alleen Appstore (€ 2,99). Demo en review: http://app-

pry.appstor.io/video-review 

 The Stanley Parable: www.stanleyparable.com/. Demo: http://stanleyparable.com/ (full 

playthrough) 

 Your Daily Victory Boogie Woogie: http://gidsgame.nl/ 
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