
FAMILIEARRANGEMENT DAGTID
11.00 - 16.00  l  50,-

KVELDSARRANGEMENT  
18.00 - 22.00  l  GRATIS 

18 års grense

LØRDAG 30. NOVEMBER 
Vitensenteret Sørlandet  l  Arendal



Skaperglede

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

Nå skal skaperglede og 
kreativitet feires i Arendal. 
I samarbeid med Tekna 
inviterer Vitensenteret 
Sørlandet til skaperfest!

Skaperfestivalen består av to deler, et 
dagarrangement som passer for hele 
familien og et eget. kveldsarrangement.
På dagen kan du ta med barna og 
utforske utstillingen eller bli med på ulike 
aktiviteter på Skaperlaben. Her har du 
mulighet for å bli med på laserkutting, 

3D-printing, lodde egen discokule, eller 
teste ut VR og AR. Grimstad kodeklubb 
arrangerer nybegynnerkurs i koding for 
barn, mens Makekit holder workshop for 
deg som vil bygge, kode og fly drone. 

Dersom du vil være med på kodekurs 
eller workshop, melder du deg på når du 
kommer på senteret. 

Blant utstillerne finner du også Align Ra-
cing fra Uia, modelljernbane, modellbåter, 
fotoklubb, mekkeklubb for ungdom samt 
flere lokale oppfinnere. Her blir det mye 
du kan oppleve og delta på. Les mer om 
skaperfestivalen på vår hjemmeside. 

Arendal modelljernbaneklubbLær og lodde din egen discokule

NÅR: 
Lørdag 30. november
Kl.11.00 - 16.00

HVA: 
Familiearrangement/ utstilling

HVOR:  
Vitensenteret Sørlandet, 
Kystveien 2, Arendal 

Inngang: kr. 50,-

Bygge, kode og fly drone

SKAPERFESTDAGTID SKAPERFESTDAGTID11-16 SKAPERFESTDAGTID 11-16

SKAPERFESTDAGTID

Test ut VR og AR

”Her kan hele familien   
  ha det gøy sammen!”



Lær kidsa koding

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

SKAPERFESTDAGTIDSKAPERFESTDAGTID 11-16

Nybegynnerkurs i koding for barn

GRIMSTAD KODEKLUBB 
Nybegynnerkurs i koding for barn.

TID:
Gruppe 1: 11.30 - 12.30
Gruppe 2: 12.40 - 13.40
Gruppe 3: 13.50 - 14.50

ALDER: 6+

ANTALL PLASSER:
Max 15 personer per gruppe

PÅMELDING:
Påmelding ved inngang.
Førstemann til mølla.

MakeKit arrangerer drone-workshop

Drone workshop

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

SKAPERFESTDAGTID 11-16

MAKEKIT 
Bygge, kode og fly drone.

TID:
Gruppe 1: 11.30 - 12.30
Gruppe 2: 12.40 - 13.40
Gruppe 3: 13.50 - 14.50 
Gruppe 3: 15.00 - 16.00

ALDER: 10+ (8 m/voksen)

ANTALL PLASSER:
Max 10 personer per gruppe

PÅMELDING:
Påmelding ved inngang.



Utstilling med aktiviteter for hele familien

Lag egen discokule

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

Lær og lodde din egen discokule

SKAPERFESTDAGTID 11-16

VITENSENTERET 
Lær å lodde ved å lage din egen 
discokule som du får med hjem.

TID:
Gruppe 1: 11.30 - 12.20
Gruppe 2: 12.30 - 13.20
Gruppe 3: 13.30 - 14.20

ALDER: 9+ (6+ m/voksen)

ANTALL PLASSER:
Max 15 personer per gruppe

PÅMELDING:
Drop-in. Førstemann til mølla.



Spennende  
og morsomme 
opplevelser for 
hele familien!

Utstilling
Aktiviteter
Undervisning
Bursdag
Event
VitenButikk
Show

vitensor.no



Oppfinnelser og triks

Bli med på kveldsarrangement

Vi åpner dørene for eget 
kveldsarrangement under 
Skaperfestivalen. Da kan 
du møte Erik Alfred, og 
høre hans tanker om å 
gjenfortrylle verden. 

Klokkan 18 åpner dørene igjen for et eget 
kveldsarrangement under Skaperfesten.
Da kan du blant annet oppleve Erik Al-
fred, bedre kjent fra NRK-serien ”oppfin-
neren” og hans filiosofi om det å gjenfor-

trylle verden. Det vil også være mulighet 
for å kjøpe signert utgave av boken han 
har gitt ut. 

Det blir også presentasjon av utstillerne 
og mulighet for å teste ut og utforske de 
ulike oppfinnelsene og aktivitetene som 
er på stand. 

I tillegg arrangerer vi ulike workshops, 
hvor du blant annet kan lage din egen 
høyttaler eller designe trykk. 

Arrangementet har serveringsrettigheter 
og er åpent for publikum over 18 år. 

NÅR: 
Lørdag 30. november
Kl.18.00 - 22.00

HVA: 
Foredrag, utstilling og workshop 
Servering, 18 års grense

HVOR:  
Vitensenteret Sørlandet, 
Kystveien 2, Arendal
Inngang: GRATIS

Lars Solberg stiller med ulike radiostyrte oppfinnelser

SKAPERFESTKVELD 18-22

SKAPERFESTKVELD

Foredrag Gjenfortrylle verden 18.30

https://www.facebook.com/events/3135832373157150/


Lag egen høyttaler

SKAPERFESTKVELD 18-22

Lag høyttaler som kan kobles til mobiltelefonen

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

VITENSENTERET 
Lag din egen høyttaler som du  
kan koble til mobiltelefonen din. 
Høyttalerne lager du ved hjelp av 
lodding og kassen kan du ev.  
dekorere når du kommer hjem.

TID:
19.45 - 22.00
Drop-in

ANTALL PLASSER:
Max 10 personer per gruppe

Tekstiltrykk - cricut

SKAPERFESTKVELD 18-22

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

VITENSENTERET 
Lag ditt eget design og trykk på 
ulike tekstiler ved hjelp av Cricut.
Dersom du ønsker, kan du ta med 
egne plagg som du kan trykke på.

TID:
19.45 - 22.00
Drop-in

ANTALL PLASSER:
Max 10 personer per gruppe

Med Cricut kan du lage egne design til tekstiler



Gjenfortrylle verden

SKAPERFESTKVELD 18-22

Bli med på foredrag med oppfinneren Erik Alfred

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

ERIK ALFRED 
Erik Alfred, kjent som ”oppfinneren” 
holder foredrag om sin livsstil og 
deler triks og oppfinnelser med oss. 

TID:
18.30 - 19.30

Vi åpner dørene for eget 
kveldsarrangement under 
Skaperfestivalen. Da kan 
du møte Erik Alfred, og 
høre hans tanker om å 
gjenfortrylle verden. 

Oppfinneren Erik Alfred, kjent fra 
NRK-serien ”oppfinneren” og familien 
lever annerledes livet på et fortryllende 
småbruk, med egen reodorfelgen-fabrikk 
langs elva. Han er opptatt av å skape 

begeistring for tradisjonelle håndverkstek-
nikker og gården er restaurert og bygget 
opp til et mekanisk, selvforsynt paradis 
under mottoet ”Gjenfortrylle verden”. 

Erik Alfred benytter seg av håndverktøy 
og gamle teknikker, og vil gjennom sitt 
foredrag dele snodige triks, gjenbruk 
fra søpla, snurrige oppfinnelser og en 
litt særegen livsfilosofi med oss. Det blir 
også mulighet for å kjøpe signert eksem-
plar av boka ”Gjenfortrylle verden”. 

”Det handler om å bruke, bryte 
og skape nye tradisjoner”

På kvelden er det salg av forfriskninger i VitenBaren 



Mekkeklubben

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

Hver uke samles ungdom i 
verkstedet for å mekke. Her 
kan de ta med seg egne 
sykler og andre motoriserte 
kjøretøy som trenger og 
fikses eller forbedres.

Øyestad Mekkeri Ungdomsklubb vil være 
tilstede på Skaperfesten på dagtid, hvor 
de viser frem flere prosjekter. Her kan du 
bli kjent med mekkeklubben og få gode 
råd og tips.

SKAPERFESTUTSTILLERE

Øyestad Mekkeri er en populær møteplass for ungdom som liker å skru

ØYESTAD MEKKERI 
Mekkeklubben er en åpen og 
gratis møteplass for ungdom mellom 
13 og 18 år. Her arrangeres det 
ukentlige klubbkvelder hvor alle er 
velkommen. 

STAND:
Mekkeverksted på dagtid.  
Stand med motorsykler på kveldstid.

INFO:  
Morten Kløvfjell, 415 64 841

Øyestad mekkeri

Align Racing UiA

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

Hvert år bygger Align 
Racing UiA en ny racerbil, 
som de konkurrerer med 
i Formula Student. Ta en 
nærmere titt på racebilen 
under Skaperfesten.

Align Racing UiA er Universitetet i Agder 
sitt Formula Sutdent-team og ble etablert 
i 2017. Team 2019 består av studenter 
fra ulike fagretninger ved universitetet, 
som blant annet mekatronikk, elektronikk, 

data, økonomi, markedsføring og media. 
Hvert år bygger de en ny racerbil som de 
konkurrerer med i Formula Student.

I første forsøk gikk UiA-studentene til 
topps og vant prisen som Årets nykom-
mer på verdens største ingeniørkonkur-
ranse for studenter innen motorsport, på 
Silverstone-banen i England. 

Align Racing vil være tilstede med racer-
bilen både på dagen og kvelden under 
Skaperfesten. Her kan du bli bedre kjent 
med UiA-studentene og ingeniørfaget, og 
ta en nærmere titt på årets racerbil.

Prøvesitt racerbil fra Align Racing

SKAPERFESTUTSTILLERE

ALIGN RACING 
Formula Student-team fra  
Universitetet i Agder.

STAND:
Utstilling og mulighet for 
prøvesitting av årets racerbil.
Dagtid og kveldstid.

INFO:  
www.alignracing.no/

Align Racing UiA

https://www.facebook.com/Alignracing/


Telia AR-byene

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

Opplev Telia byene med AR

SKAPERFESTUTSTILLERE

TELIA 
Opplev Telia sin IoT plattform rettet 
mot små og store bedrifter. Gjennom 
AR så kan du besøke Telia-bye-
ne, og ta en nærmere titt på asset 
tracking og climate control.

STAND:
Mulighet for å teste AR-VR
Dagtid og kveldstid.

INFO:  
https://www.telia.no/

Telia Norge Opplev AR og VR i utstilling på Skaperfest

https://www.facebook.com/TeliaNorge/


Prisvinnende sykkel

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

SKAPERFESTUTSTILLERE

MORTEN KLØVFJELL 
Tidligere speedway-utøver og 
initiativtaker til Øyestad Mekkeri. 
Vant MC-sølv i Milano med sin 
ombygde motorsykkel.

STAND:
Utstilling av prisvinnende sykkel.
Kveldstid.

INFO:  
Morten Kløvfjell, 415 64 841

Morten Kløvfjell stiller med prisvinnende sykkel

Morten med sykkelen ”Gråbein” i Milano

Modelljernbane

vitensor.no/skaperfestivalen-2019/

SKAPERFESTUTSTILLERE

MODELLJERNBANE 
Arendal MJ-klubb består av 
modelljernbaneinteresserte i 
Arendals-regionen. 

STAND:
Utstilling og demonstrasjon 
av modelljernbane.

INFO:  
http://arendalmjklubb.blogspot.com/

Stor modelljernbane utstilling

Diesellokomotiv på Froland stasjon



vitensor.no

Velkommen til 
en festival for 
skaperglede, 
oppfinnelse, lek 
og læring!



LØRDAG 30. NOVEMBER 
Vitensenteret Sørlandet

Arendal

DAGTID
11.00 - 16.00  l  50,-

KVELDSTID  
18.00 - 22.00  l  GRATIS 

18 års grense


