Aankondiging
Amsterdam, 29 mei 2008
Waag Society verovert de straten van New York op 7 juni aanstaande met het spel Fort
Amsterdam.

Op zaterdag 7 juni wordt in downtown New York (Manhattan) een festival georganiseerd dat vorig
jaar tijdens PICNIC plaatsvond in Amsterdam, en nu weer terug is in New York. Het heet Come
Out & Play en gaat over location based gaming (op basis van mobiele telefoons met GPS). We
zijn als Waag Society geselecteerd met een fantastisch spel dat over de oorsprong van New York
gaat. Veel Amerikanen zijn onder de indruk dat de Britten New York hebben gesticht. Niets is
natuurlijk minder waar. De geschiedenis van New York en de ware oorsprong komt naar voren in
het spel Fort Amsterdam dat wordt gespeeld op een kaart uit 1660 waarop je met behulp van
mobiele telefoons navigeert en de Britten, Manahatta indianen en Hollanders elkaar bestrijden om
de originele vlag van New Amsterdam/New York te bemachtigen.
Over Waag Society
Waag Society heeft een prominente positie op het gebied van locative media zoals; Amsterdam
Realtime, Frequentie 1550, Games Atelier en 7scenes. Bovendien zijn een aantal van deze
initiatieven beloond met een prijs, o.a. een Spin-award. Waag Society staat aan de wieg van veel
nieuwe initiatieven waar Fort Amsterdam er een van is.
Over het spel
Het Fort Amsterdam was gesitueerd op de zuidelijke punt van Manhattan en stond aan de basis
van de vorming van de wereldstad New York. Het moest de Nederlandse vestiging aan de
Hudson rivier beschermen tegen aanvallen van de Manahatta indianen en Engelsen.
In het spel is de bescherming van het fort doorbroken en zijn Nederlanders, Manahatta indianen
en Engelsen met elkaar in gevecht. Binnen het spel kan een speler één van de drie nationaliteiten
hebben; het doel is het fort te veroveren en de originele vlag van New York te bemachtigen.

Het spel wordt gespeeld door 18 tot 30 spelers; een precieze beschrijving is te vinden op de
projectwebsite. Het spel wordt gespeeld op 7 juni tijdens het Come Out & Play Festival 2008.
Met het spel komt de Nederlandse geschiedenis van New York tot leven voor de gebruikers, die
op de historische locaties in het hedendaagse New York lopen.
Fort Amsterdam is een opmaat tot het Hudson jaar dat in 2009 de 400 jarige relatie tussen
Amsterdam en New York viert.
Meer informatie www.waag.org/fortamsterdam
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