
 24 OKT 2018
IN DE WIJKBIBLIOTHEKEN

DIGITALE WEEK
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Van 8 tot 12 jaar

lanckesa
Notitie
bolletjes nog weghalen
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92DIGITALE WEEK
VOOR KINDEREN

Van 8 tot 12 jaar

Mariakerke: Creatieve robots
Tekenende en schilderende robots? Ze 
bestaan. Kom langs en ga ermee aan de 
slag! Elke deelnemer maakt eerst een 
ontwerp op de tablet. De Eggbot tekent 
dat op een bal. Daarna schildert de 
Watercolorbot het in de mooiste kleuren 
op papier. Het resultaat krijg je mee naar 
huis. In samenwerking met Fyxxi.
 Bibliotheek Mariakerke, Trekweg 1

Sint-Amandsberg: Maak je  
eigen sticker met de snijplotter
Zin om je eigen sticker te maken? Dit is 
je kans! Eerst ontwerp je je sticker met 
het programma Inkscape. De snijplotter 
print en snijdt jouw creatie uit een groot 
stickervel. Je sticker mag je natuurlijk 
meenemen. In samenwerking met 
De Creatieve STEM.
 Bibliotheek Sint-Amandsberg,  
     Halvemaanstraat 92

Ledeberg: Fotofop 
Benieuwd wat voor leuks je kan doen 
met digitale foto’s? Kom experimenteren 
met fototechnieken en perspectieven, en 
geef je eigen draai aan de werkelijkheid. 
Allemaal ‘trucage’, of toch niet? 
In samenwerking met vzw Graffiti.
 Bibliotheek Ledeberg, Driesstraat 99

Nieuw Gent: Videomapping:  
maak je eigen lichtfestival
Creëer je eigen lichtfestival! 
Met videomapping projecteer je 
videobeelden op onregelmatige 
oppervlakten. Verrassende resultaten 
gegarandeerd! In samenwerking 
met Mediaraven.
 Bibliotheek Nieuw Gent,  
     Rerum Novarumplein 186B

Op woensdag 24 oktober kunnen kinderen zich 
in 4 wijkbibliotheken gratis uitleven in de digitale 
wereld. Deelnemers kunnen vrij binnen en buiten lopen, 
inschrijven is niet nodig, dus kom gewoon langs!  

PRAKTISCH
 Wijkbibliotheken – Mariakerke - Sint-Amandsberg - Ledeberg - Nieuw Gent
  Telkens van 14 tot 17 uur
 Dit is een inloopworkshop voor kinderen en jongeren van 8 tot 12 jaar. 
     Kom gewoon langs wanneer het jou past.
  Gratis
Zoek je een activiteit voor volwassenen? Surf naar www.stad.gent/digitaleweek




