
www.innovatiefestivalmiddengroningen.nl



Anomatic Coffee Machine
 Winkelcentrum 
Stap op de fiets en maak zonder elektriciteit 
een lekker kopje espresso! 

Bibberbeesten en andere Maak-zaken
 Unit 
Knutsel de gekste dingen bij de creatievelingen  
van Slimme Handen en de Maakschappij. 

BLIC – Biblionet Groningen
 Bibliotheek 
Hoe is het om laaggeletterd te zijn? 
Ervaar het in Virtual Reality!

Blind date
 Unit 
In deze korte animatiefilm zie je een mislukte 
blind date. Of toch niet? 

Carl Holthausen en 
zijn waterstofuitvindingen
 Buiten 
Voor de deur van Bibliotheek Hoogezand 
kun je een van Holthausens waterstof-
uitvindingen bewonderen. Welke? 
Dat is nog een verrassing! 

De Technobiel van OTIB
 Buiten 
Kinderen spelenderwijs kennis laten maken 
met de eindeloze mogelijkheden van techniek: 
dat kan in de Technobiel!

De VR-schommel
 Unit 
Durf jij door de bijna 30 meter hoge  
Der Aa-kerk te schommelen?

Discoverytruck 
Rijksuniversiteit Groningen
 Buiten 
Klim in de grote vrachtwagen en denk mee 
over de energievoorziening van de toekomst. 

Escaperoom drugslab
 Kamer 2 
Studenten Basjan Reitzema en John Nooren 
ontwierpen een spannende ecscaperoom 
in de vorm van een drugslab. Weet jij te 
ontsnappen? 

Fablab Groningen
 eLAB 
Een vogelvoeder maken met een vacuüm-
vormer of een virtuele wereld ontwerpen 
voor een Virtual Reality bril: in het Fablab 
mag je aan de slag met de nieuwste 
technische snufjes!

Groeningen
 Restaurant 13.00-13.30 uur 
Erik Veldwiesch geeft een inspirerende lezing 
over Groeningen: een uniek natuurgebied in 
de provincie Groningen. 

Harry Arling – Kosmotroniks
 Unit, lezing restaurant 14.30-15.00 uur 
Creëer samen met kunstenaar Harry Arling je 
eigen kunstwerk van modelbouwonderdelen 
en afvalmateriaal. 

Het Aardappel- en DesignLab
 Unit 
Aardappelen: meer dan een maaltijd… 

Het BoeteBurger Project
 Hal 
Laat je inspireren door studio MARC en eet 
een hamburger voor een wereld zonder afval.

Het eLAB van Bibliotheek Hoogezand
 eLAB 
Een 3D-printer, een lasersnijder en een 
programmeerprogramma voor kinderen/
jongeren: kom experimenteren in het eLAB!

Het nieuwe gemeentehuis
 Buiten 
Ga in gesprek met de medewerkers van BAM 
Bouw & Techniek en kom alles te weten over 
de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

Knuffels pimpen met techniek
 Bibliotheek 13.00-15.00 uur 
Volg de workshop van Marloes van der 
Meulen van CodeNjoy en pimp je knuffel 
met technische snufjes!

Makedo
 Bibliotheek 
Met de schroeven van Makedo en een grote 
stapel karton kun je het leukste speelgoed 
maken.

Nvidia Drive computer RDW
 Winkelcentrum 
Hoe veilig rijdt een zelfrijdende auto? 
Bezoek de demo en oordeel zelf!

Science-centrum De Magneet
 Unit 
Doe spannende proefjes in de wondere 
wereld van wetenschap en techniek!

Serious games van Grendel Games
Kamer 1 
Pak een controller en ontdek hoe de experts 
van Grendel Games met behulp van hun 
serious games de wereld een beetje beter 
maken.

Snacks van de toekomst
 Buiten 
Eerlijk en milieuvriendelijk geproduceerde, 
gezonde snacks: kom ze proeven bij de 
Snackbar van de Toekomst!

Spoken word door Cissy Gressman
 Hal 17.00 uur 
Met een spetterend spoken word-optreden 
sluit artiest Cissy Gressman het Innovatie-
festival feestelijk af. 

Steekje voor Steekje
 Winkelcentrum 
Neem een kledingstuk mee naar het festival 
om het samen met Gerda Schepers op zo’n 
manier te repareren, dat je het “probleem” 
niet wegstopt, maar juist mooier maakt. 
Creatief en duurzaam!

Stippen met porseleinverf
 Winkelcentrum 10.00-14.30 uur 
Bij Wilma en Yvette van WY-knutselen kun 
je porselein en kerstballen versieren met de 
mooiste stippenpatronen. 

Tekenen met licht 
 Kamer 6 
Maak sprookjesachtige lichttekeningen met 
kunstenares Ida Buijs!

Tekenrobot bouwen
 Unit 
Kunstenares Marieke Opgelder leert je een 
robot bouwen die kan tekenen.

Thermophoto/Thermodicht
 Unit 
Welke lichaamsdelen zijn warm? En welke koud?
Op een unieke warmteselfie kun je het zien! 

Toy Embroidery
 Unit 
Betoverende borduurwerkjes van speelgoed-
figuren: kunstenares Marieke Opgelder 
exposeert haar werk. Kom je kijken? 

Warpnet 
 Bibliotheek 
Hacken kun je leren, ga jij de uitdaging aan?

Witte zwanen
 Kamer 4 
Davey Smand brengt je door technologie op 
een unieke manier in contact met mythologie. 

Workshop e-textiles
 Kamer 3 
Een stroomkring creëren in een lap stof: kunst- 
vakdocente Eva Sijpkes leert je hoe dat moet! 

21st Century Skills Game
 Unit 
Speel het spel, ontdek nieuwe perspectieven 
en leer meer over jezelf! 

OV Hub
 Restaurant 15.15-15.45 uur 
Welke voorzieningen maken een ov hub tot 
een aangename plek?

Royal Bodewes
 Restaurant 13.45-14.15 uur 
Hoe blijft een bedrijf met een lange traditie 
innovatief?

Henneplab
 Kamer 5 
Laat je inspireren door te proeven en te experi-
menteren met hennep vilt en bio plastic.
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Ruimte voor jouw idee

Heb je nog andere tips voor ons?

Is dit festival organiseren nuttig?      £ Ja      £ Nee Moeten we dit vaker doen?      £ Ja      £ Nee

Je privégegevens worden alleen gebruikt voor de bekendmaking van de Innovatie Prijs

Win een innovatievoucher 
met de Innovatie Prijsvraag

HET BESTE IDEE!
Wat heeft onze gemeente nodig? 
Hoe zou jij dat doen?

Beantwoord deze vragen en doe dit formulier met je 
idee in de Ideeënbus of stuur je ideeën voor 16 december 
op naar info@innovatiefestivalmiddengroningen.nl

De winnaar wordt op 31 december bekend gemaakt
 via www.innovatiefestivalmiddengroningen.nl
De innovatievoucher is goed voor hulp bij ontwikkeling 
van je idee twv €1000,- (in natura).


