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GRONINGEN MINI MAKER FAIRE
ZATERDAG 20 OKTOBER / 12:00 – 18:00

OPEN LAB EBBINGE & DE MACHINEFABRIEK
EBBINGEKWARTIER GRONINGEN

TOEGANG GRATIS

Expo, Workshops, Talks, Scrapheap Challenge en meer!

WWW.MF050.NL

De Maker Faire 

iN GroNiNGeN is De 

eerste oFFiciëLe 

Maker Faire vaN 

het europese 

vasteLaND. 

Wees erbij!

vier De viNDiNGrijkheiD
De Maker Faire is het festival voor vindingrijkheid. 
Laat je inspireren je creativiteit te gebruiken, 
nieuwsgierig te zijn en het avontuur op te zoeken. 
Ontmoet vele makers die creatieve en soms tech-
nische oplossingen zoeken voor allerlei vragen of 
problemen, of gewoon iets maken om het maken. 
Je komt van alles tegen: zinnig en onzinnig, maar 
altijd verrassend en vindingrijk!

Workshops, eXpositie, 
WeDstrijDeN eN Meer
Maken en repareren is leuk, en helemaal niet 
moeilijk. Je moet gewoon even weten hoe het 
moet. Kom ook iets maken! Met onder andere:

• Leer hacken en solderen
• Speel met de zwevende magneettrein
• Bouw een magneetautootje en race mee
• Experimenteer in het mobiele laboratorium
• Zet een robot in elkaar die voor je tekent
• Print zelf je ontwerpen op echte 3D-printers
• Maak kennis met techniek in een enorme uit 
   vouwbare vrachtwagen
• Bouw mee aan een reusachtig kartonnen    
   soundsystem
• Bouw en lanceer jouw eigen raket
• Leef je uit met Minecraft of een tafel vol 
   technisch LEGO
• Diverse Maker Talks door inspirerende makers
• Leer je kapotte spullen repareren in het Repair 
   Café
• Lauf der Dinge-installatie die de hele dag 
   doorgroeit
• Verrassende expositie vol vernuftige 
   installaties

kijkeN Met je haNDeN
Ook voor kinderen en jongeren is de Maker Faire 
een feest! Zo is er een speciale Young Makers-
tent met workshops vanaf 6 jaar door De Jonge 
Onderzoekers, Slimme-handen.nl en Instruc-
tables. Ook Jeugdcentrum SCN biedt talloze 
workshops aan. Maak nieuwe en leuke dingen 
onder begeleiding van ervaren makers en ontdek 
je verborgen talent!

WAT IS EEN ‘MAKER’?
Een ‘maker’ maakt 
zelf dingen: zinnig, 
onzinnig, in elk geval 
vindingrijk. De wereld-
wijde trend om meer 
lokaal en zelf te produ-
ceren heet de ‘Maker 
Movement’. Balkon- 
en volkstuinen zijn 
populairder dan ooit, 
buren wekken samen 
energie op en je oom 
timmert zelf meubels 
of brouwt zijn eigen 
bier. We wachten niet 
meer op overheden 
en grote producenten, 
maar gaan zelf aan 
de slag. Techniek en 
kennis worden steeds 
toegankelijker, waar-
door dat kan. Kortom: 
mensen worden steeds 
vindingrijker. En dat 
wordt gevierd op de 
Maker Faire!
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