
Gentse tieners bouwen hun eigen droomstad met
lasercutting, 3D-printing, gevelmapping en street
art
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In Bibliotheek De Krook kan iedereen kennismaken met het ‘digitaal maken’. Het
Mobiele Makerslab voor jongeren van 10 tot 14 jaar reist in 2017 naar verschillende
bibliotheekfilialen in Gentse wijken. De tieners bouwen hun eigen stad met behulp
van nieuwe technologieën als lasercutting, 3D-printing, elektronica en
videomapping. Een creatief en leerrijk traject met een spectaculair resultaat. Op
woensdag 30 augustus 2017, om 16 uur, stellen de tieners die het makerstraject
volgen in het bibliotheekfiliaal van Ledeberg hun zelfontworpen droomstad voor
begeleid door een concert van het luisterrijke takkenorkest van de Ledebergse
muziekorganisatie Ledebirds.

Project "Maak de stad"



Het Mobiele Makerslab voor jongeren van 10 tot 14 jaar van Bibliotheek De Krook brengt
met dit project "Maak de stad" de makersactiviteiten naar jongeren in hun eigen wijk.
In de lente van 2017 reisde het Mobiele Makerslab voor het eerst naar het
bibliotheekfiliaal van Zwijnaarde. Na dit succesvolle eerste traject is nu Ledeberg aan de
beurt. In het najaar dient het bibliotheekfiliaal van Wondelgem als lab voor dit project.

'De bibliotheek is de perfecte plaats om mensen in contact te brengen met nieuwe
technologieën als lasercutting, 3D-printing, elektronica en videomapping. Daarom
biedt de bibliotheek zowel kinderen, jongeren als volwassenen de kans om via
introducties en creatieve sessies ingewijd te worden in het ‘digitaal maken’. Op die
manier beperken we ons in de bibliotheek niet alleen tot het proeven van cultuur,
maar zetten we ook in op actief deelnemen en creëren.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Doel: tieners ontwikkelen digitale vaardigheden

In het traject van zes lesmomenten leren jongeren tussen 10 en 14 jaar werken met
hedendaagse technologieën om zo het ontwerp van hun eigen droomstad vorm te geven.
De begeleiders stimuleren de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van de tieners
door hen kennis te laten maken en zelf aan de slag te laten gaan met lasercutting, 3D-
printing, elektronica en videomapping. Bristlebots - kleine bewegende robots op basis
van een tandenborstelkop die de jongeren zelf maken - zijn de bewoners van hun
zelfgemaakte stad.

'Smarthphones, apps, 3D-printing … je kan het niet meer wegdenken in onze
samenleving. Het ontwikkelen van onze digitale vaardigheden is dan ook enorm
belangrijk geworden. Met het Mobiel Makerslab trekken we naar de verschillende
Gentse wijken. Zo verkleinen we de afstand voor de jongeren om hun digitale
vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen in hun buurt.'

— Martine De Regge,  schepen bevoegd voor ICT.

Buurtgericht werken



Via het Mobiele Makerslab stimuleert Digitaal.Talent@Gent samenwerking tussen
buurtorganisaties (zoals de Ledebirds in Ledeberg) en organisaties met expertise op vlak
van makersvaardigheden. De thematische en buurtgerichte manier van werken zorgt
voor een creatief en leerrijk traject met een spectaculair resultaat. Dit kan de start
vormen van sociaal-artistieke en technologisch geïnspireerde buurtprojecten.

Partners Mobiel Makerslab

Het Mobiele Makerslab is een samenwerking tussen Digitaal.Talent@Gent,
Cultuurdienst/Circa, een consortium onder de leiding van Nerdlab (met The Looca,
Kapow, Ingegno, Jes en Das Kunst), Cultuurconnect en Bibliotheek De Krook.

Digitaal.Talent@Gent is de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis
Gent die zich inzet om alle Gentenaren de kans te geven om hun digitale talenten te
ontdekken of bij te werken. Gent is een voortrekker op het vlak van stedelijk e-
inclusiebeleid in Europa. Samenwerking is de sleutel tot succes. Digitaal.Talent@Gent
werkt samen met verenigingen, vzw's, bibliotheken, jeugdcentra, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen,stads- en OCMW-diensten.

Cultuurdienst/Circa geeft info en advies over de organisatie van culturele activiteiten in
Gent en alles wat daarbij komt kijken. De Cultuurdienst gelooft in de kracht van cultuur
maken en smaken en wil bijdragen om dit mogelijk te maken voor alle Gentenaars. De
Cultuurdienst faciliteert daarvoor initiatieven uit de brede cultuursector die daartoe
bijdragen en ontwikkelt zelf ook complementair tal van projecten.

Consortium onder de leiding van Nerdlab met The Looca, Kapow, Ingegno, Jes en
Das Kunst. Nerdlab is een open collectief van makers dat installaties en machines
bouwt. Het collectief baat in Gent een fablab uit waar iedereen welkom is. Een fablab is
een plek met machines en kennis, een plaats voor makers en een omgeving om de
wildste ideeën te bouwen.

Cultuurconnect gaat op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen die deze digitale
maatschappij met zich meebrengt voor lokaal cultuurbeleid. In een experimentele
omgeving werken ze samen met bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra ideeën
uit tot diensten die mensen aanzetten om op nieuwe manieren cultuur te beleven.

Bibliotheek De Krook op het gloednieuwe Miriam Makebaplein in Gent is een plek om
te lezen en te leren, nieuwe dingen te beleven en voluit te leven. Het is een oase van
rust waar je tijd kan maken voor jezelf, maar evengoed een plaats om anderen te
ontmoeten, kennis en talenten te ontwikkelen en digitale drempels weg te werken. Net
als de 14 bibliotheekfilialen, verspreid over de wijken en deelgemeenten van Gent.

https://stad.gent/bibliotheek
http://www.cultuurconnect.be/
http://nerdlab.be/
http://circagent.be/
http://www.digitaaltalent.be/
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Informatie
Pieter Duysburgh, projectleider Digipolis Gent – Digitaal.Talent@Gent, gsm 0486 79 42
04, e-mail Pieter.Duysburgh@digipolis.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Sarie Van Lancker, communicatie Digipolis Gent – Digitaal.Talent@Gent, gsm 0472 52
37 12, e-mail Sarie.VanLancker@digipolis.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
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Mevrouw Martine De Regge
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Management en Administratieve
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9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent
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