
Venice Film Festival nominerar Down the Rabbit Hole

Det Alice i Underlandet-inspirerade VR-spelet, Down the Rabbit Hole, från Beyond Frames Entertainments helägda studio,
Cortopia Studios, nomineras av Venice Film Festival till en av finalisterna i kategorin "Venice VR Expanded - Best of Section"
och visas på festivalen den 2 till 12 september.

”Vi har haft en stark sommar och är väldigt tacksamma för den mängd uppmärksamhet Down The Rabbit Hole har fått från marknaden. Målet med spelet
var att ge spelare en intressant inblick i Alice i Underlandet-världen och berätta en ny, unik berättelse. Så när Venice Film Festival kontaktade oss för att
informera om nomineringen, kändes det väldigt hedrade att beaktas för en sådan fin utmärkelse på ett evenemang som också exponerar spelet inför en än
större publik.”, säger Ricky Helgesson, vd på Beyond Frames Entertainment.

Filmfestivalen i Venedig startade 1895 och är en av de mest ansedda och framträdande inom modern konst. Down the Rabbit Hole har sedan lanseringen i
mars 2020 fångat organisationens intresse och uppmärksammas särskilt för dess fängslande och illustrerade porträtt av Lewis Carrols klassiska Alice i
Underlandet landskap.

Ytterligare nominering

Utöver Venice Film Festival, har Down The Rabbit Hole även nominerats till organisationen AIXR inför deras fjärde VR Award. Bland de 10 spel som
nominerats återfinns även titlar som Valves Half Life: Alyx. AIXR:s VR-prisutdelning är planerad att äga rum den 12 november i VRchat med en pre-show-
panel klockan 18.30 GMT med ettldeltagande som förväntas bli högt, tillsammans med över 70 deltagande domare.

Om Down the Rabbit Hole

Down The Rabbit Hole är ett VR-äventyr, som berättas som en föregångare till Lewis Carrolls klassiska Alice in Wonderland-berättelse. I spelet upptäcker
spelaren en tjej på jakt efter sitt borttappade husdjur Patches som har vandrat in i Underlandet. Spelare måste vägleda henne när hon rör sig genom den
mystiska världen och letar efter sitt saknade husdjur. Spelare kontrollerar hennes öde genom att styra hennes resa genom en uppslukande miniatyrvärld
som presenteras runt spelaren.
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Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande
underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus
mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och Zenz VR. https://beyondframes.com/


