UITNODIGING

opening
DAF Gieten
julianalaan 8a | 7 februari 2020 15:00 - 17:00
Digital art factory gieten
DAF is een plek waar jongeren (10-25 jaar)
samen komen om te experimenteren,
onderzoeken En maken.
Het is een creatieve plek waar gewerkt
wordt met moderne en creatieve
technieken. jongeren bepalen zelf waar ze
meer van willen weten en waar ze mee aan
de slag willen gaan.

digital art factory is een initiatief van ico
centrum voor kunst & cultuur. daf gieten is
tot stand gekomen in samenwerking met het
dr. nassau college gieten, de gemeente aa en
hunze, de bibliotheek, het jongerenwerk en
DAF Assen.

De DAF coaches zijn er om jongeren op weg
te helpen en scherp te houden. In Gieten is
dit Ester Kroezenga.

digitalartfactory.nl

hoe werkt het bij daf?
1. Broedplaats

3. delen

de bij daf aangesloten jongeren
bepalen in welke richting er
onderzocht of geëxperimenteerd
wordt en welke tools daar voor
nodig zijn. de daf coach begeleidt dit
proces en stimuleert daf jongeren
om samen te werken.
2. Research & development

de kennis en expertise die daffers en
daf coaches opdoen wordt regelmatig
omgezet in een concept product of
resultaat. het gaat altijd om
maatwerk binnen een samenwerking
met bijvoorbeeld scholen of andere
geÏnteresseerde organisaties. Waar
nodig worden er experts
aangetrokken.

In de broedplaats ontstaan interne
projecten en thema’s. jongeren
werken individueel of samen aan zo’n
project of thema. de daf coaches
ondersteunen, ontwikkelen en leren
met hen mee.

WAAR IS DAF TE VINDEN?
DR. NASSAU COLLEGE
LOCATIE AA EN HUNZE

DAF (GIETEN)
JULIANALAAN 8A

BIBLIOTHEEK
GIETEN

PROGRAMMA
om 16:00 wordt daf gieten officieel geopend door co lambert, wethouder cultuur aa en hunze.
tussen 15:00 en 17:00 kun je vrij inlopen. er is veel te zien en te doen:
_

3D kunstwerken bekijken

_

werken met 3d pennen

_

een uitstapje maken in vr

_

ontdek hoe je een soundmachine bouwt

_

leer hoe een green screen werkt

_

TEST ONZE AUGMENTED REALITY VOORBEELDEN

_

BOUWEN EN LATEN BEWEGEN VAN MINDSTORMS

_

SPEEL HET DOOR DAF GEMAAKTE “BOING” SPEL
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