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Studio Gauntlet. Christer Rebni og Alexander Jonassen har startet eget spillselskap

Startet eget spillselskap

Alexander Jonassen (27) fra Hemnesberget er akkurat ferdig med en master
i Industriell Design på NTNU i Trondheim. Nå satser han og kompisen
Christer Rebni (25) på eget spillselskap.

19. september 2018 kl. 06:28 av appexdev

På NTNUs egne gründerbrakker i Trondheim, finner man hemnesværingen
og kompisen som benytter seg av kontortilbudet for oppstartsbedrifter. De
har utviklet et spill som det i disse dager ligger ute en betaversjon av, og
som er tilgjengelig på PC gjennom tjenesten Steam Early Eccess.
– Jeg og Christer har studert sammen i fem år, og så hadde vi et fag som
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het Game Design. Der laget vi elgspillet, som er basert på episoden hvor en
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elg sparket istykker gressklipperen
til Unni
Solheim på Hemnesberget. Så
brukte vi studietiden på å øve oss på å lage spill, og det ble til at vi startet
spillselskapet «Studio Gauntlet» sammen, sier Alexander.
#Apekatter
– Hva går spillet ut på?
– Bonkies er et spill med fokus på det sosiale, der man spiller i lag i samme
rom. Temaet er kolonisering av verdensrommet. I korte trekk går det ut på
at menneskeheten sender opp apekatter til mars for å bygge strukturer.
– Hvordan finansierer dere dette i en oppstartsfase?
– Foreløpig finansierer vi ut fra egen lomme, men planen er å etter hvert
tjene penger på det. Det må sies at det er ganske billig å lage spill, da vi har
all kompetansen selv. Og så vant vi to priser på Norwegian Game Awards,
for «best design» og «gamers choice». Der var det pengepremie på
10.000,- for hver pris.
#Framtiden
Alexander forteller også om deres drømmer for framtiden.
– Vi drømmer jo om å bli en bedrift hvor vi kan tjene penger og ansette
flere folk. Og så håper vi på at spillene skal komme ut på konsoller. Vi
holder faktisk akkurat på å prøve å ansette en person til
markedsføringsbiten. Det er veldig gøy det vi holder på med, og vi håper vi
får fortsette.
– Tror du at du noen gang kommer tilbake til Hemnes?
– Det er vanskelig å si. Foreløpig lever jeg i nuet, og tar ting som de
kommer. Det er mulig Hemnesberget bare blir et feriested for meg, så får vi
se hva fremtiden bringer.
Karene er selvfølgelig å finne på sosiale medier, og man kan følge
utviklingen deres ved å følge @studiogauntlet på instagram og facebook.
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