FABLAB
ACTIVITEITEN

Overzicht
Januari - Februari 2020
FabLab
Het FabLab in de Bibliotheek in Sneek is een digitale werkplaats waar je
kunt onderzoeken, ontwerpen, creatief denken en programmeren.

Workshops
Je kunt meedoen aan verschillende workshops waar je leert werken met
onze apparatuur. Er is een lasersnijder waarmee je computertekeningen
kunt laten snijden of graveren op plaatmateriaal (zoals hout of plexiglas).
Met de 3D printer kun je een zelf ontworpen 3D bestand laten printen.
Er is ook een vinylsnijder om zelf letters, stickers of afbeeldingen te
maken die je daarna op textiel kunt drukken met een hittepers.

CoderDojo
Bij CoderDojo leer je programmeren met verschillende tools. Je kunt ook
een eigen website bouwen of een app of game ontwikkelen.

WO

BEDRUK JE EIGEN MUTS

15.00

Vanaf 8 jaar Meedoen kost € 2,- (leden) of € 4,- (niet-leden)

WO

CODERDOJO

15.30

Van 7-17 jaar Gratis toegang

WO

LAAT LAMPJES BRANDEN IN EEN TEKENING

15.00

Vanaf 5 jaar Meedoen kost € 2,- (leden) of € 4,- (niet-leden)

8/1

15/1

22/1

DI

28/1
15.00

Druk een eigen ontwerp met de hittepers op je muts.

Leer programmeren, websites, apps en games maken.

Maak een mooie tekening met brandende lampjes erin.

ONTWERP EEN BOEKENLEGGER

Gebruik de lasersnijder om je boekenlegger uit te snijden.
Vanaf 6 jaar Meedoen kost € 2,- (leden) of € 4,- (niet-leden)

WO

MAAK ZELF EEN BRANDWEERAUTO

15.00

Vanaf 6 jaar Gratis toegang

5/2

VR

7/2

Kom je eigen brandweerauto maken!

CODERDOJO

Leer programmeren, websites, apps en games maken.

15.30

Van 7-17 jaar Gratis toegang

WO

CODERDOJO

15.30

Van 7-17 jaar Gratis toegang

WO

ONTWERP EN BOUW EEN VOGELHUIS

15.00

Vanaf 9 jaar Meedoen kost € 4,- (leden) of € 6,- (niet-leden)

19/2

26/2

Leer programmeren, websites, apps en games maken.

Laser onderdelen voor je vogelhuis en zet het in elkaar.

Aanmelden
Meedoen aan een workshop of activiteit? Meld je aan via bmf.nl/fablab
Mailen kan ook: fablab@bmf.nl of vraag een bibliotheekmedewerker.

