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Planning
Dinsdag
Debriefing en Visuele presentatie
Woensdag
Mapping en onderzoek
Donderdag
Job stories, principes, eerste schetsen
Weekend
Eindschets en eerste digitiale prototype
Dinsdag
Feedback verwerken, brainstormen en opnieuw
schetsen
Woensdag
Verder schetsen en digitaal prototype maken
Donderdag
Digitaal prototype finetunen, poster maken, documentatie
Vrijdag
Presentatie

01 Debriefing

Wat is de vraag?
Ontwerp Melkweg Rewind waarmee bezoekers concerten en
clubnachten kunnen herbeleven.
Waar gaat het eigenlijk over?
Een manier om bezoekers een concert te laten herbeleven
door middel van beeld, geluid en tekst. Hierbij moet er gebruik gemaakt worden van bestaande middelen zoals twitter,
instagram (stories).
Wat is het ritueel dat je hieraan kunt verbinden?
Terugluisteren van muziek om de gespeelde nummers
hertebeleven. Nieuwgemaakte connceties toevoegen op
social media platformen.

02 mindmap

VOORAF
Vergelijk prijs

Prijs betalen
wil je

Info over concert

TIJDENS

ACHTERAF

Activiteiten

Voldaan

Meezingen

op

Drinken

Muntjes

Contact
weten met wie?
Facebook checken

Muziek beluisteren

Delen ervaring

met

Terug kijken naar concert
Date

Ontmoeten nieuw
en maak je

Terug luisteren
deel je

DAG VAN HET CONCERT

Reistijd
Garderobe
Wachten in de rij
Voorprogramma
Vrienden ontmoeten

Foto’s

Filmen

Social media

Vrienden taggen

03

visuele
presentatie
Sfeerbeeld

Culturen/genres

03 Jobstory

Voor het concert

Na het concert

Wanneer ik naar een concert ga wil ik weten hoe ik er
moet komen om de reis zo prettig en voorbereid mogelijk
te maken.

Wanneer ik terugblik op een concert wil ik de gespeelde liedjes terugluisteren zodat ik weer herinneringen krijg.

Wanneer ik een leuk concert zie wil ik een kaartje kunnen
kopen zodat ik heen kan.

Tijdens het concert

Wanneer ik naar een leuk liedje luister wil ik dit vastleggen
zodat ik dit later terug kan beluisteren.
Wanneer ik iets opvallends zie gebeuren wil ik een foto
kunnen maken zodat ik dit moment later kan delen.
Wanneer ik uit mijn plaat ga tijdens een concert wil ik dit
mij later kunnen herinneren zodat ik hierop terug kan
kijken.

Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik het concert herbeleven zodat ik dat gevoel van die avond weer terug krijg.

Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik foto’s terugkijken van
die avond zodat ik kan zien of er ook foto’s van mij zijn gemaakt.
Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik het contact dat ik heb
gemaakt met mensen niet kwijtraken zodat ik nog eens met ze kan
praten omdat het toen zo leuk was.
Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik het concert van het
begin tot het eind chronologisch herbekeven zodat ik een ‘oja weet je
nog’ momentje krijg.
Wanneer ik herinneringen wil opdoen wil ik een tijdlijn hebben van het
concert zodat ik gericht kan zoeken naar een moment die ik wil herinneren.
Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik weten wie er waren
zodat ik ze terug kan vinden om met ze in contact te komen.
Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik kunnen zien wat de
sfeer was zodat ik kan zien dat leuke momenten waren.

04 Principes

Mensen willen contacten terug kunnen vinden
Mensen willen hun ervaring delen
Mensen willen nieuwe mensen ontmoeten
Mensen willen een leuke avond hebben
Mensen willen de avond kunnen herinneren
Mensen willen met gelijkgestemden zijn
Mensen willen een onvergetelijke ervaring meemaken
Mensen willen niets missen
Mensen willen alles weten over het concert
Mensen willen niets missen
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Mindmap
concept
WAT WIL JE ZIEN

als designer

als muziekliefhebber

als bezoeker

Tempo

Bladmuziek

Mensen ontmoeten

Patronen

Muziekpedalen

Sfeer grafiek

Gitaren

Filteren

Song info

Weten wie gaan
doe je via

Facebook

Je vriendenkring

Berichten
kan je

Gericht berichten plaatsen
Bladeren door reacties
Reageren

06 Concept
Mensen willen niets vergeten
Het uiteindelijke idee moet een soort tijdlijn worden waar mensen hun
beleving kunnen ervaren. We willen dat mensen het gevoel blijven houden
en vast kunnen houden.
Door middel van deze tijdlijn kunnen mensen schakelen naar momenten
vanuit een concert.
Hierop zijn emoties van mensen te zien en kunnen mensen zien wie
aanwezig waren op het concert. Daarnaast kunnen gebruikers muziek uit
het concert terugluisteren geheel in de stijl van het concert.

Video momenten worden weergegeven vanuit de highlights van het
concert, dit zodat de gebruikers niks missen van momenten die ze
misschien over het hoofd hebben gezien. Daarnaast is er ook technische
data te zien, zodat bezoekers kunnen kijken welke gitaren er worden
gebruikt en wat de muzieknoten zijn. De tijdlijn staat in verbinding met
Facebook en Instagram. De posts die vanuit Facebook worden geplaatst
zijn gesynced met de app. Daarnaast kunnen mensen een bericht verzoek
sturen naar mensen die ze hebben ontmoet op een bepaald tijdstip van
het concert.
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concept

Eerste snelle schets

1
5

2

9

7

4
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3

1

Druk op de + of - om verder in te
zoomen op een specifiek
moment/tijdstip

2

Informatie over hoe de website
werkt en hoe je verschillende
data kan ophalen

3

Het moment van het concert
waar je nu bent (het liedje)

4

Een rating van 1 tot 5 met een
stelling erbij

5

Vergelijkbare video’s van het
zelfde nummer op een ander
concert

6

Een emotie die opgehaald wordt
via facebook wordt weergegeven
op het moment van de post

7

Een poll met twee uitkomsten. De
uitkomt van de poll worden in
percentages weergeven als er
gestemd is

8

Song lyrics en bladmuziek voor
de liefhebbers

9

Filter menu welke data je zou
willen zien

Schets mobiel

1

4
2
5

3

1

4

Filter balk met de geselecteerde
wilters. Swipe naar links of rechts
om al je filters te zien. Druk op +
om er een toe te voegen

Technische details van de
instrumenten. Als het er veel zijn
kan het blok worden uitgeschoven en komen alle instrumenten
tevoorschijn

2

5

Grafiek van de liedjes in
toonhoogte

Het moment van een liedje waar
data over is verzameld

3

Spoel gelijk door naar het
volgende liedje of spoel terug. Er
kan ook op een bolletje geklikt
worden

08 1e opzet
Filters om te filteren op
verschillende soorten data dit
binnen komen. Instagram,
Facebook, YouTube, technische
details en oproepen van mensen.

Je kunt door de
nummers heen spoelen
of wachten tot je bij
een wit rondje komt
met data uit een van
de geselecteerde
filters. De nummers
worden opgehaald
vanuit Spotify.

Je kunt filters toevoegen of
verwijderen door op het +’je te
klikken. Er verschijnt een lijst met
alle filter opties die data
verzamelen.

Bij de technische
details worden de
instrumeten getoond
die gebruikt zijn bij het
optreden per liedje.

Het witte bolletje met
de cirkels eromheen
geeft aan dat je nu bij
dat moment aan bent
gekomen waar data is
verzameld uit een van
de filters.

Schets mobiel

4
1
3

2

1

Het aantal mensen die zich
hebben aangemeld via facebook
worden getoond bij 00:00 min

4

Het filter menu. De geslecteerde
filters staan bovenaan en zijn hier
ook te verwijderen/toe te voegen

2

Reageer op een bericht of oproep
van iemand op een bepaald
tijdstip tijdens het concert

3

Emoticons op een bepaald
moment worden opgehaald via
facebook

09 Feedback

Na aanleiding van de feedback hebben we ons concept
aangepast. Ons doel was te breed: Mensen willen niets
missen en niets vergeten. We hebben nu de focus gelegd
op dat mensen niets willen vergeten. Op basis hiervan zijn
we nieuwe ideeën gaan genereren en zijn we op een nieuw
concept uitgekomen. Hiervoor was ons concept te breed
en gebeurde er te veel.

Ook moest het duidelijker worden bij welk tijdstip welke
foto op de tijdlijn hoorde. Dit hebben we nu ook duidelijker aan gegeven door bij elk stipje op de lijn waar data
over is verzameld een tijdstip te zetten net als bij de foto
die erbij hoort.
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Eerste snelle schets
Variatie 1

Variatie 2

2
1

5

6

8

3

7

4

1

Start de tracking van een concert
in de Melkweg

2

Geef toestemming om jouw
locatie op te halen tijdens het
ocncert

3

Na afloop van het concert kan je
het terugkijken door op jouw
tracks te klikken

4

Jouw avond begint zich af te
spelen, op sommige momenten
komen foto’s omhoog als deze bij
jou in de buurt zijn gemaakt

5

Zoek tussen de laatste concerten
waar tracks van beschikbaar zijn

6

Start de tracking van een concert
in de Melkweg

7

Geef toestemming om jouw
locatie op te halen tijdens het
ocncert

8

Melding dat de tracking op dit
moment bezig is

11 Concept
Map van jouw locatie tijdens het
concert. Dit is vanaf het begin
van het concert tot het einde van
het concert.

Jouw rewinds van de
concerten waar je heen bent
geweest en je voor hebt
aangemeld.

Meld je alvast aan voor
een rewind van een
concert die nog komen
gaat deze week zodat
de app kan beginnen
met data verzamelen
zodra de avond begint.
Als het concert aan de gang
is kun je je rewind nog niet
bekijken. Dit kan pas na
afloop. Ga terug naar het
overzicht van jouw rewinds
en de concerten.

Foto’s van jouw locatie op dat
moment tijdens het concert
komen omhoog terwijl je naar
de desbetreffende songs
luistert. De foto’s zijn op de
locatie gemaakt waar jij je
toen bevond.

Job story: Wanneer ik naar een concert ben geweest wil ik het concert van het begin tot het eind chronologisch herbekeven zodat ik een ‘oja weet je nog’
momentje krijg.
Wanneer ik herinneringen wil opdoen wil ik een tijdlijn hebben van het concert zodat ik gericht kan zoeken naar een moment die ik wil herinneren.

Awareness
Touchpoints

Customer process

Consideration

Decision

Ik kies het concert waar ik heen ga en
wil daar een rewind van maken.

Ik bekijk in de rewind app het concert waar
ik heen ben geweest en een rewind van heb
opgeslagen.

Ik bekijk de foto’s en video’s die zijn gemaakt in mijn
buurt tijdens het concert. Er komen steeds nieuwe
foto’s en video’s omhoog als de tijd verder gaat en mijn
locatie veranderd.

Ik sluit de app en geniet nog na van die avond
omdat ik mij nu weer alles herinner.

Ik ga vanavond naar een concert en ik
wil daar niets van vergeten. Ik kies
voor de rewind app zodat die alles voor
me verzameld terwijl ik van het
concert geniet.

Ik ben naar een concert geweest en ik wil
dat moment weer herbeleven om niets te
vergeten en om aan de leuke tijd te denken.

Ik bekijk de foto’s en video’s die zijn gemaakt in mijn
buurt tijdens het concert. In denk weer terug aan de
leuke mensen en de leuke tijd. Ik hoor de muziek en
haal zo de avond voor me.

Ik ga dit met elk concert doen wat in de
Melkweg is gehouden. Het is zo simpel en zo
heb ik altijd een goed beeld wat er gebeurd is
en kan ik het elke keer weer herbeleven.

Ik zet de app aan en hoef niets meer te
doen tijdens het concert.

Ik klik op de rewind app op het concert
waar ik heen ben geweest.

Ik kan de hele avond weer voor me halen. Ik krijg het
gevoel terug van die avond en heb het idee dat ik er
weer “ben”.

Dit is voor herhaling vatbaar.

Key moments of
truth
Ik voel me
geweldig tijdens
het concert.

Emotions

Ik ben het
concert aan het
herbeleven.

Ik voel me
zenuwachtig
voor het
concert.
Ik ben
verdrietig dat
het afgelopen
is.

Ik voel me weer
helemaal blij.

Dit ga ik vaker doen!
Zo leuk en simpel.

Ik ben
opgelucht want
ik heb een
rewind.

Ik wil zo min mogelijk vergeten en ik
ben bang dat dat wel gebeurd

Hoe kan ik dit moment herbeleven en
niets vergeten? Hoe weet ik zeker dat de
app geen moment mist?

Als mensen geen leuke herinnering hebben aan het
concert kan dit ook verkeerd uitpakken.

Mensen gaan misschien de rewind niet
meer dan 1 keer bekijken.

Geruststelling dat de app alles
verzameld.

De gebruiker kan er ook voor kiezen om
ook foto’s en video’s te zien van andere
momenten op andere plekken tijdens het
concert.

Mensen moeten hun rewind ook kunnen verwijderen
als ze er niet meer aan terug willen denken.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat ze
dezelfde rwind meerdere keren bekijken.

Points of pain

Ideas for
improvement

Post-Experience

MELKWEG rewind
Mensen willen niets vergeten

Het concept
Mensen willen niets vergeten van de avond wanneer zij hun lievelingsband live
mochten bewonderen. Je wil weten waar je geweest bent en wat je daar hebt gezien
om het concert te kunnen herbeleven. Dit kan met Melkweg Rewind. Zorg dat je niets
vergeet en kijk foto’s en video’s terug van het concert.

De uitwerking

Map van jouw locatie tijdens
het concert. Dit is vanaf het
begin van het concert tot het
einde van het concert.

Jouw rewinds van de
concerten waar je heen
bent geweest en je
voor hebt aangemeld.

Meld je alvast aan voor
een rewind van een
concert die nog komen
gaat deze week zodat de
app kan beginnen met
data verzamelen zodra de
avond begint.
Als het concert aan de
gang is kun je je rewind
nog niet bekijken. Dit
kan pas na afloop. Ga
terug naar het overzicht
van jouw rewinds en de
concerten.

Foto’s van jouw locatie op dat
moment tijdens het concert
komen omhoog terwijl je naar
de desbetreffende songs
luistert. De foto’s zijn op de
locatie gemaakt waar jij je toen
bevond.
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