
smartphone, 
Mijn

mijn
vriend? 

Over fantoomtrillingen, 
notificatiesparen en 
treintjesgedrag

EXPO

ACTIVITEITEN
Bibliotheek De Krook

1-3-2019

27-4-2019 



OPENINGSDEBAT
Openingsavond

i.s.m. The Content Makers

QUOTES
Historica en journaliste Tina De Gendt 

gaat in gesprek met auteurs van 
opmerkelijke non-fictie

BOEKVOORSTELLING
Onlife: hoe de digitale wereld je 

leven bepaalt.

KRAKS@DEKROOK
Publieksavonden rond cultuur, 

media, ondernemen, educatie en 
innovatie, georganiseerd door imec, 

UGent en Bibliotheek De Krook

.

DIGISTATIE
Spijker je digitale kennis bij 

tijdens de Digistatie-workshops over 
internet, sociale media, hard- of 

software.

ACTIVITEITEN
Do 28/2 | 19u30-22u 
Overal en altijd bereikbaar: hoe rekbaar en 
afhankelijk zijn/blijven we? En wat brengt 
de toekomst? Neem deel aan het debat.

Do 21/3 | 19u30-21u | €5 - €1
Op donderdag 21 maart interviewt Tina 
De Gendt Lieven De Marez over zijn boek 
Ken je digitaal DNA.

za 20/4 | 10u15-12u15 | Gratis
Katleen Gabriels over haar boek Onlife.
Onlife geeft een overzicht van de impact van 
de nieuwe media op het dagelijks leven, 
met veel aandacht voor de digitale privacy.

Di 23/4 | 19u30-22u | Gratis
Zot van chattaal!?

Word je ook zot van chattaal? Of ben je
niet weg te slaan van je smartphone?
Dan is deze avond iets voor jou. Onze kraks 
onderzoeken de invloed van sociale media 
op onze taal. Gaat onze taal ten onder aan 
emoji’s? Of biedt chattaal net nieuwe 
vormen van expressie? 

Ma 25/2 | 19u30-21u30 | €10 - €7,5 - €5 - €2
Betalen met je smartphone

Ma 11/3 | 19u30-21u30 | €10 - €7,5 - €5 - €2
Efficiënt en kritisch zoeken op het web

Vrij 22/3 | 10u15-12u15 | €10 - €7,5 - €5 - €2
Fiets- en wandelroutes online uitstippelen

Za 23/3 | 10u15-12u15 | €10 - €7,5 - €5 - €2
Digitale collecties van Bibliotheek De Krook

Ma 25/3 | 19u30-21u30 | €10 - €7,5 - €5 - €2
Bestanden opslaan in de cloud

smartphone, 
Mijn

mijn
vriend? 

1 maart - 27 april 2019  
gratis  
Agora (gelijkvloers) De Krook

Hij zit mee aan tafel en rijdt mee in de wagen. Hij ligt zelfs mee 
in bed. We zien onze smartphone vaker dan onze allerbeste 
vrienden. Dat is niet zo verwonderlijk: hij staat steeds voor 
ons klaar en heeft weinig woorden nodig om ons te begrijpen. 
Bankieren, de krant lezen, muziek beluisteren, vriendschappen 
onderhouden… we kunnen het allemaal met onze kleine zak-
computer.

De expo ‘Mijn smartphone, mijn vriend?’ onderzoekt onze rela-
tie met de smartphone. 
Ontdek wat smartphones doen met onze hersenen, leer meer 
over de geschiedenis en toekomst van de smartphone, test je 
relatie met je smartphone, ontdek je mobiele DNA en laat je 
raken door emoji-poëzie.

EXPO

FESTIVAL DIGITAL: uncovered
Inspiratiedag voor cultuur-

professionelen over de digitale 
toekomst van cultuurbeleving

Door Kopergietery & Cultuurconnect 

Do 28/2 | 9u30-17u | €25 
Vm: De Krook - Nm: Kopergietery
Meer info en inschrijven: 
www.cultuurconnect.be/events/
festival-digital-uncovered 

INSPIRATIE VOOR CULTUUR PROFESSIONELEN
OVER DE DIGITALE TOEKOMST VAN CULTUURBELEVING
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19Meer info en inschrijven:

https://stad.gent/bibliotheek (tik de activiteit in het zoekvak)

DIGICAFÉ
Voor digitale beginners: 

een coach helpt je verder, gratis. 
Loop gewoon binnen en doe mee!

EMOJI-POËZIEWEDSTRIJD
To 🐝 or not to 🐝,  

that’s the❓

KIJKDOOS 
Binnengluren bij Festival Digital.

 

DIGICHECK
Krijg tips voor een gezond 

smartphonegebruik

Do 28/3 | 10u-12u30 | Gratis
Veilig online met je smartphone

Do 25/4 | 10u-12u30 | Gratis
Sociale media

Vrij 1/3 tot zo 31/3 | Gratis 
Schuilt er in jou een dichter? Krijgt elke sms 
een juiste ☺ mee? Zijn je digitale berichten 
kleurvol en maar voor de helft met woorden 
gevuld? Of zijn emoji’s volgens jou de beste 
vertalers van gevoelens? 

Meedoen? Surf vanaf 1 maart naar: Urgent.fm

Van 28/2 t/m 3/3 organiseert Kopergietery 
de 2ᵈᵉ editie van het familiefestival Festival 
Digital, over de grens tussen realiteit en 
virtueel. Met voorstellingen, (theater)instal-
laties en mediaworkshops.
Op 1 & 2/3 van 14u tot 19u kan je via de 
KIJKDOOS in De Krook het festival live volgen!

Doorlopend 
Check je smartphonegebruik bij het 
Digipunt op de 2ᵈᵉ verdieping van de 
bibliotheek.

Bezoek met je klas de expo met 
aansluitend een workshop waar

 je dieper ingaat op het thema en 
nadenkt over je smartphonegebruik

Van ma 11/3 tot en met vrij 5/4. 
Duur: 1½ uur (sessies om 10u30 en 13u30)
Prijs: 120 euro / klas
Inschrijven: via de website 
stad.gent/bibliotheek/aanbod-voor-scholen  

WORKSHOP VOOR SCHOLEN - 1ste & 2de graad secundair onderwijs


