OPEN
LAB
Het Open Lab vindt elke tweede zaterdag van
de maand van 14.00 tot 16.00 uur plaats in de
bibliotheek. Meedoen is gratis! Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. Open Lab
+ datum. Wil je een zelfgemaakt product mee
naar huis nemen? Dan betaal je alleen materiaalkosten (max. € 5,-).
STAR WARS (6 t/m 12 jaar)

Zaterdag 13 januari | 14.00 tot 16.00 uur
Ruimtevaarders in spe opgelet: op zaterdag 13 januari vindt
er een Open Lab van astronomische proporties plaats!
Hier maak je de mooiste tools voor een spannend
ruimteavontuur.
Wat kan je maken tijdens dit Open Lab?
Raketten (van een plastic fles!) | € 2,50
Je eigen lightsaber | € 2,50
Een astronautenfoto in de ruimte | gratis

VALENTIJN 3.0 (6 t/m 12 jaar)

Zaterdag 10 februari | 14.00 tot 16.00 uur
Wil jij jouw Valentijn dit jaar verrassen met een wel héél
bijzondere Valentijnskaart? Kom dan naar het Open Lab op
zaterdag 10 februari. Het wordt een Open Lab waar je hart
sneller van gaat kloppen!

KINDEREN
ONTDEKKEN
HUN TALENTEN EN
ONTWIKKELEN
VAARDIGHEDEN VOOR
DE MAATSCHAPPIJ VAN
DE TOEKOMST

Wat kan je maken tijdens dit Open Lab?
Valentijnskaarten met ingesproken liefdesboodschap | € 4,Lichtgevende hartjes | € 4,3D-geprinte hartjes | € 2,-

GETTIN’ SLIMY (6 t/m 12 jaar)

Zaterdag 10 maart | 14.00 tot 16.00 uur
Slijmballen zijn meestal heel vervelend. Behalve op het
Open Lab van zaterdag 10 maart! Dan gaan we aan de slag
met slijm, slijm en nog eens slijm.
Wat kan je maken tijdens dit Open Lab?
Slijm! (gekleurd slijm, glitterslijm en ….) | € 2,Stressballen gevuld met slijm | € 2,DIY vlog over slijm | gratis

www.detweedeverdieping.nu/mediamakerspace

3DPRINTEN
3D-INTRODUCTIE

(9 t/m 14 jaar)
Heb jij de 3D-printers in onze bibliotheek al gespot? Hier
toveren wij van alles uit: van robots tot eenhoorns en
van LEGO tot armbanden. Wil jij leren hoe een 3D-printer
werkt? Doe dan mee met een introductiecursus in de
bibliotheek! Elke laatste woensdag van de maand kun
je meedoen van 15.30 tot 17.00 uur. Je bent welkom op
woensdag 31 januari, 28 februari en 28 maart.

Kosten: leden € 5,- / niet-leden € 12,50
Tip: word lid voor slechts € 5,- (inschrijfkosten)
Let op: er is bij elke cursus plaats voor 5 deelnemers.
Meld je aan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v.
3D-printen + datum om zeker te zijn van een plekje!

SKILLS
ACADEMY
SCRATCH JUNIOR

(5 t/m 8 jaar)
In 3 dagen je eigen animatie programmeren? Dat kan
met Scratch Junior! Deze programmeertaal is speciaal
ontwikkeld voor jonge kinderen. Tijdens deze driedelige
Skills Academy leer je er alles over! Doe mee op vrijdagmiddag 2, 9 en 16 maart van 15.30 tot 17.00 uur in de
bibliotheek.

Kosten: leden € 15,- / niet-leden € 22,50
Tip: word lid voor slechts € 5,- (inschrijfkosten)
Er is plaats voor 10 deelnemers. Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. Skills Academy Scratch Junior om zeker te zijn van een plekje!
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KIDS
MEDIA
LAB
Het Kids Media Lab is elke laatste woensdag
van de maand van 15.00 tot 16.30 uur in de
bibliotheek. Meedoen is gratis! Aanmelden is
verplicht via actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Kids Media Lab + datum.
INSTA-STORIES (9 t/m 12 jaar)
Woensdag 31 januari | 15.00 tot 16.30 uur
Altijd al willen Instagrammen als een pro? Tijdens dit
Kids Media Lab leer je alles over Instagram Stories! Na dit
lab weet je alles over filters, boomerangs, superzooms,
rewinds en stop-motions. Hoe gaat jouw Insta-Story eruit
zien?
VLOGGEN (9 t/m 12 jaar)

Woensdag 28 februari | 15.00 tot 16.30 uur
Vloggen: hoe doen Enzo Knol, Vera Camilla en Dylan
Haegens dat toch? Dat ontdek je in dit Kids Media Lab!
Hier krijg je allerlei tips en tricks over de beste vlogtechnieken.
Zo zet je straks de leukste vlogs op YouTube!

BLOGGEN (9 t/m 12 jaar)
Woensdag 28 maart | 15.00 tot 16.30 uur
Wil je leren hoe je een supersterke blog schrijft over
fashion, games, beauty of jouw bijzondere hobby? Kom
dan naar het Kids Media Lab! Hier leer je alles over goed
schrijven voor het web. Ook ontdek je hoe je jouw blog
er zo mooi mogelijk uit kan laten zien.

KINDEREN LEREN ALLES OVER
DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN
EN MEDIA

www.detweedeverdieping.nu/mediamakerspace

MEDIA
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SPACE

