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De Digitale Doebeurs is een namiddag vol interactieve demonstraties en workshops.
Kom langs en maak kennis met de nieuwste technologieën in de digitale wereld.  
Alles is gratis en iedereen is welkom!

Meer informatie op  
stad.gent/digitaledoebeurs of via Gentinfo 09 210 10 10

Experimenteer met de VRT Steambox, 
bouw mee aan een interactieve geluid- 
en lichttrap en kijk met je eigen VR-bril 
binnen in bijzondere huizen.  
 
Speel een FIFA-game met live verslag-
geving van Aster Nzeyimana, sportanker 
bij VRT. De wedstrijd wordt 360° gestreamd. 

Ketnet zorgt voor de virtuele kriebels op 
de enige echte Helden-achtbaan. Ontdek 
ook de nieuwste Ketnet-apps en -games. 
innovatie.vrt.be
 

Maak kennis met de 3D-Citygame van 
Stad Gent! Loop door een virtueel Gent 
en doe onderweg opdrachten en games. 
Geprikkeld? Na de Doebeurs kan je de 
game zelf verder mee uitbouwen.
stad.gent/Gent3D
 
Karaton is een gloednieuw avonturenspel 
voor kinderen met leesproblemen waarin 
ze spelenderwijs oefenen met taal. Test jij 
de game en het platform als eerste uit?
happsdevelopment.com/karaton
 

Lanceer bij Sterrenwacht Armand Pien 
een satelliet naar Mars! Breng die in 
een baan rond de planeet en zoek een 
geschikte landingsplaats via interactieve 
simulaties. Programmeer daarna een 
mini-Marsrover en laat die rondrijden op 
het Marslandschap.
armandpien.be

Eye-tracking, virtuele winkelbeleving, 
emoties bij robots… Ontdek hoe 
Universiteit Gent robots, Virtual Reality 
en Augmented Reality gebruikt in 
onderzoek. 

Ga creatief aan de slag met muziek, 
beweging en beeld in de Music Paint 
Machine van onderzoeksgroep IPEM. 
ugent.be
 

Speel bij PreviewLabs het wE-Move spel. 
Dit is ontworpen om kinderen met een 
halfzijdige verlamming te stimuleren en 
op te volgen bij hun revalidatie.
previewlabs.com
 

Bij FYXXI zetten kinderen hun eerste 
stappen in de robotwereld. Laat een 
robot bewegen en ontdek hoe die 
in mekaar zit. Dit is meteen ook een 
voorproefje van de tentoonstelling Hello 
Robot in het Design museum Gent.
fyxxi.be 
designmuseumgent.be
 

Ontdek de nieuwe gamescollectie 
van Bibliotheek De Krook! Speel een 
wedstrijdje op het grote scherm in de 
jongerenbib. Alle games zijn ontleenbaar 
en elke maand is er een workshop rond 
gaming.  
stad.gent/bibliotheek
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Benieuwd hoe radio gemaakt wordt? 
Volg dan om 13.30 uur de rondleiding bij 
Urgent FM!

urgent.fm
 

Ontdek Direction, de interactieve 
sportkegel van Ledsreact! 
Sporttrainingen zullen nooit meer 
hetzelfde zijn. Test je reactiesnelheid 
of daag je vrienden uit voor de 
sportervaring van de toekomst. 
ledsreact.be
 

Vertel het robotbijtje hoe het moet lopen 
en leer spelenderwijs programmeren. 
Gentse organisaties en scholen kunnen 
de Bluebots het hele jaar door ontlenen 
voor educatieve projecten via de 
Digipolis Uitleendienst.
gentleentuit.be
 

Samen met andere mensen bouwen aan 
een LEGO auto in Virtual Reality?  
Een machine virtueel leren assembleren? 
Het kan bij de stand van de opleiding 
Digital Arts and Entertainment van 
Howest! 
digitalartsandentertainment.com 
 

Maak kennis met MediaNest, dé website 
waar ouders antwoorden vinden op hun 
vragen over mediagebruik van kinderen. 

Bij de Schaal van M horen een reeks 
coole webisodes en opdrachten die 
kinderen en klassen uitdagen om 
mediawijs te worden. Doe mee en klim 
zo hoog mogelijk op de schaal van M!
medianest.be 
deschaalvanm.be
 

DeltaRocket toont zijn zelfontworpen 
3D-printer en legt tot het kleinste 
tandwiel uit hoe alles werkt.
deltarocket.be

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? 
Duurzaam, enkel hernieuwbare energie, 
meer parken en groen… Met My Ghent 
2050 bouwt en programmeert het 
Sint-Lievenscollege die ideale stad in 
Minecraft. Kom kijken en bouw mee!
steam.gent/my-ghent-2050
 

De band STUFF. maakte een videoclip 
met behulp van hoogtechnologische 
sensoren, camera’s en radars van 
imec. Maak er met een schakelpaneel 
jouw eigen versie van en ervaar je 
eigen creatie in het Phosphotron 
labo via videoprojectie en een 360° 
geluidservaring.
imec.be
 

Kom de droomsteden bewonderen die 
Gentse tieners bouwden in het Mobiele 
Makerslab. Knutsel zelf een Bristlebot 
robot en laat deze als nieuwe bewoner 
rondlopen in de steden.
maakdestad.nerdlab.be
 

Bij OPSORO maak je kennis met sociale 
robots die interactief reageren en gebruik 
maken van spraak en emoties. Ontdek 
ook hoe gemakkelijk het is om zelf met 
de OPSORO-bouwstenen en software 
jouw eigen robot te creëren. 
opsoro.be
 

Experimenteren met media? Check! 
Mediaraven geeft jongeren de kans om 
zich als mediamaker helemaal uit te 
leven. Kom af en experimenteer mee!
mediaraven.be
 

Maak bij Ingegno kennis met lasercutten. 
Ontwerp een eigen logo op de computer. 
De lasercutter brandt dit in een houten 
VR-bril die je mee naar huis mag nemen.

ingegno.be
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5Workshop ‘Cybermissie in Scratch’

CodeFever leert kinderen coderen via een 
unieke, educati eve lesmethode. In deze
workshop ontdek je de codeertaal Scratch. 
Vanaf 8 jaar 
codefever.be

Stadsgame ‘Super Snap’

Das Box stelt zijn gloednieuwe stadsspelen 
voor: Super Snap, Super Cops en Super 
Secrets. Trek in kleine groepjes de stad in. 
Een chatbot helpt je op weg.

dasbox.be

Workshop ‘Maak een game-controller’

Ga aan de slag met knoppen, kabels en 
een soldeerbout! Bij Devillé Arcade maak 
je zelf een arcade controller om games 
te besturen. Vanaf 16 jaar
devillearcade.com

WORKSHOPS

GRATIS Info en inschrijven voor workshops: 
stad.gent/digitaledoebeurs of via Genti nfo 09 210 10 10

Workshop ‘Artbot’

Bouw en programmeer een ArtBot bij 
WeGoSTEM. ArtBots zijn echte robot-
kunstenaars die hun penseel over het 
schilderdoek laten glijden. Je gaat naar 
huis met een origineel robotkunstwerk!  
Vanaf 10 jaar
wegostem.be

Workshop ‘Mindstorms’

CoderDojo Belgium geeft  grati s 
programmeerworkshops. Tijdens 
deze workshop coderen kinderen een 
eenvoudig programma voor de LEGO 
Mindstorms robots. 
Vanaf 10 jaar
gent.coderdojobelgium.be


