Sandnes Skaperfestival 2019
29. og 30.mars på Vitenfabrikken
Invitasjon til bidragsytere
Skaperfestival -- festivalen for kreativitet og skaperglede!
Her møtes teknologi, kunst og vitenskap. Deltakelsen er gratis og åpen for alle.
Skaperfestival har som mål å trigge barn og unge til å bli nysgjerrig på hvilke
muligheter teknologi og kreativitet kan gi dem. Gi inspirasjon og være en møteplass
for ildsjeler. Vi mener og tror at koblingen mellom skaperglede, realfag og innovasjon,
kan bidra til å styrke rekrutteringen til realfagene.
Hvem kan bli deltakere på festivalen?
Elever i ungdomsskolen og videregående skoler, studenter, oppfinnere, kunstnere, forskere,
håndverkere, hjemmesnekkere, hackere, grundere, fritidsklubber m.m. Kreativitet har ingen
alder - alle er hjertelig velkommen!
Åpningstider:
Fredag 29.mars kl. 9.00-15.00 Skoleelever og lærere: Foredrag, stander, kurs og
verksteder.
Lørdag 30.mars kl. 11.00-16.00 Åpent hus: Foredrag, stander, kurs, verksteder og
Høy(t)trykk-show.
Våre ønsker og forventninger:
Vi ønsker å fylle Vitenfabrikken med kreative og interaktive utstillere som kan inspirere våre
besøkende. Som en av mange utstillere vil du få en unik mulighet til å vise fram deg og ditt
prosjekt, treffe andre oppfinnere, utveksle ideer/tips og ikke minst være en inspirasjonskilde
for barn og unge.
Vi håper på fullt hus og mye trøkk på Vitenfabrikken med hands on-aktiviteter for elever og
publikum, samt åpent hus i Makerspace og andre skaper-verksteder i bygget. Du inviteres til
å ha stand, men også til å holde verksted, anledning til 15.min presentasjon av ditt prosjekt i
auditoriet. Ditt prosjekt må gjerne være i prosess, det er ikke en forutsetning at det er
fiks ferdig.
Praktisk:
Vi stiller med bord, stoler, strøm og wifi. Deltakere får servert lunsj, kaffe og T- skjorter som
takk for at dere er med.
Påmelding:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=697569X162504894X63534&fbclid=IwAR3R9WPQ533a
IiPEi8DxmIjkC2qItcjWJRkgab_HVfQ5Pj9HniNUHoquo_Y
Hvem står bak festivalen: Jærmuseet avd.Vitenfabrikken og Skaperskolen.
Velkommen!
Følg med og få oppdateringer på Facebook-arrangementet for Sandnes skaperfestival.
Spørsmål?   T
 a kontakt med Helle Kristiansen E-post: hk@jaermuseet.no - organisering,
Hanne Madsen E-post: hm@jaermuseet.no - faglig innhold.

