Pressemelding: Lydprodusent for tre Oscar‐vinnende filmer deltar
på norsk workshop om dataspill
Jory Prum, som driver sitt et eget lydstudio nær San
Francisco, har 16års erfaring med lydproduksjon for
amerikansk film‐ og dataspillbransje. De siste 10 årene har
han jobbet med å lage lydeffekter, opptak og manipulasjon
av stemmer, samt miksing av ”cut‐scenes” for over 60
spilltitler inkludert LucasArts ”Knights of the Old
Republic”, Telltale Games’ ”Sam & Max” spill, Ubisofts
”CSI” spill og Pandemic Stuios’ ”Mercenaries 2: World in
Flames”.
Prum har også rik erfaring innen lydproduksjon for film
hvor tre av filmene han har jobbet med har fått Oscar
statuetten: Pixars ”For the Birds”, Sofia Coppolas ”Lost in
Translation”, og ”Spike Jonezs ”Adaption”.
Onsdag 6. mai kommer Jory Prum til Trondheim for å
snakke om lydproduksjon i dataspill for norske spillutviklere og spillforskere. Dette
skjer i forbindelse med at JoinGame arrangerer sin sjette workshop som har hovedtema
”Spill som audiovisuell opplevelse”. Workshopen, som også vil inneholde andre
spennende presentasjoner relatert til animasjon, kunst og datagrafikk, vil gi deltakerne
en unik mulighet til å lære lydproduksjon innen dataspill fra en av de mest erfarne
internasjonalt. Alf Inge Wang, leder for JoinGame, ser det som en stor ære at en
internasjonal ekspert av Prum’s kaliber tar turen til Norge for å snakke om sine
erfaringer. Workshopen er åpen og gratis for alle interesserte.
JoinGame er et profesjonelt nasjonalt nettverk for spillutviklere og spillforskere som
jobber med å styrke satsning på dataspill i Norge. Per i dag har nettverket 280
personlige medlemmer som representerer 74 norske bedrifter, 12 internasjonale
bedrifter og institusjoner, 5 mediebedrifter, 11 offentlige institusjoner, 20 universiteter,
høgskoler og forskningsinstitusjoner og 4 andre organisasjoner. JoinGame er det største
nettverket på dataspill i Norge og er også helt unik i internasjonal sammenheng.
For mer informasjon om Jory Prum:
•
•
•

Jory Prum’s stuio: http://studio.jory.org/
Pressebilder av Jory Prum: http://studio.jory.org/press/
Kontakt Jory Prum: studio@jory.org

For mer informasjon om JoinGame:
•
•
•

JoinGame workshop VI: http://workshop.joingame.org/
JoinGame hjemmeside: http://www.joingame.org/
Kontakt leder i JoinGame (Alf Inge Wang): alfw@idi.ntnu.no

