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Arrangører

makers

Samarbeidspartnere

Velkommen til Oslo Skaperfestival 2019
Nå skal skaperglede og kreativitet feires på Oslo Skaperfestival! I to dager
fylles Deichman Hovedbiblioteket med oppfinnere, kunstnere, forskere,
hackere og håndverkere, og du er invitert til å utforske med oss. I dette heftet
får du oversikt over alle utstillerne du kan møte på festivalen.
Oslo Skaperfestival er en festival der teknologi, kunst og vitenskap møtes. Du
kan du få tips og gode ideer av andre hjemmemekkere. Kunne du tenke deg
å lage noe selv, men vet ikke hvor du skal begynne? På festivalen har vi også
inspirerende foredrag og verksted der du kan bruke din kreativitet.
Er du nysgjerrig? Oslo Skaperfestival er gratis og åpen for alle.
Vi holder åpnet
Fredag: 09.00-16.00
Lørdag: 11.00-17.00

Foto: Gorm K. Gaare

Velkommen skal du være!

3

Fredag og lørdag

Studentprosjekter fra
Makerspace NTNU Gjøvik

kategori

Vi skal vise fram prosjekter som studenter har lagd gjennom makerspacet
til NTNU Gjøvik. Her vil det være alt fra laserkuttede prosjekt, 3d-printet
prosjekt og litt mer sammensatte prosjekter av studenter.

Foto: Gorm K. Gaare
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Fredag og lørdag

MakeKit: Skaperglede i praksis
Oppdag MakeKits reparerbare dronebyggesett med miljøvennlige materialer.
MakeKit er en videreutvikling av Makeadrone som ble startet i 2015 av
Henning Pedersen. I 2018 kom produktutvikler Steinar Holøs med på
laget. Nå i september lanserer de Air:bit, verdens første micro:bit drone på
kickstarter! På festivalen kan du se og teste den selv.
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Fredag og lørdag
Mats Krüger Svensson

Umulige figurer
Ved hjelp av matematikk og algoritmer på en datamaskin kan man designe
figurer man ikke skulle kunne tro kan eksistere. Kom innom for å se en pil som
alltid peker samme vei, eller figurer som har et magisk speilbilde!
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Lørdag
Kjellman-Chapin smeder

Skaping med ild og jern

Foto:

Med ild og hammer kan jern få nye og artige former. Her får du et spennende
innblikk i en av verdens eldste formingsmetoder. Har du lyst til å prøve? Både
barn og voksne har muligheten til å prøve å smi selv.
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Fredag

Bitraf Oslo
Bitraf er Oslos største hacker- og makerspace! Besøk oss om du er interessert
i programmering, elektronikk, bygging og modding av det meste, fri
programvare, spillutvikling og digital kunst. Eller noe annet kreativt. Hos oss er
takhøyden svært stor, både når det gjelder interesseområder og folk.

Fredag og lørdag
YamanaBoates

DIY kajakk byggesett

Foto: YamanaBoates

Nå kan alle bygge sin egen kajakk! Uten elektrisk utstyr og snekkerferdigheter
kan du med byggesettet fra YamanaBoates bygge en vassekte kajakk. Benytt
anledningen til å jobbe med hendene og lag noe du kan bruke igjen og igjen.
Bygg den der du vil bruke den, og del opplevelsen med venner og familie.
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Foto: Gorm K. Gaare

10
kategori

Fredag og lørdag
Ludenso

SkapAR
Vi i Ludenso ønsker å bidra til at flere unge kan bli digitale skapere, ved at
de kan bruke 3D-modelleringsverktøy til å oppleve det de skaper i utvidet
virkelighet (AR). På denne måten kan de kombinere algoritmisk og kunstnerisk
tankegang for å utfolde seg kreativt for å løse praktiske og tverrfaglige
oppgaver.
For å gi en mest mulig altoppslukende opplevelse har vi skapt et AR-headset,
som lar brukerne gå rundt i en landsby av kunstverk og hus som de har bygget
selv i 3D. På Oslo Skaperfestival er det din tur til å prøve!

Foto: Ludenso

kategori
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Fredag og lørdag

Lysmagi med MIDI- og DMX-utstyr
Bli inspirert til å lage ditt eget magiske lysunivers! Gjennom en interaktiv
demonstrasjon får du grunnleggende tips om ulike måter du kan skape
lyseffekter for fest og moro. Vi bruker fri programvare sammen med MIDI- og
DMX-utstyr.
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Lørdag

Studentprosjekter fra OsloMet Makerspace●
OsloMet Makerspace er et verksted for hele OsloMet som skaper en kreativ
og tverrfaglig møteplass for nysgjerrige studenter og ansatte.

Foto: OsloMet

På Skaperfestivalen 2019 kan du møte studenter som viser prosjekter de har
jobbet med, demonstrerer 3D-printing og andre kunstneriske prosjekter.
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Fredag og lørdag
Brilliantova

Smykker og wearables
Smykker er alle former for prydgjenstander på kroppen. De kan lages på
mange måter og av mange ulike materialer. Nå gir Marianna Brilliantova deg
mulighet til å se hvor ulik smykker kan være. Noen er laget på tradisjonelt vis, i
sølv med håndverktøy og lodding. Noen er håndformet fra ben og perlemor.
Noen er gjort med digital produksjon, ved hjelp av 3D-printing, CNCmaskinering og laserkutter. Noen av smykkene har LED- lys som utsmykning.

Foto: Brilliantova
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Fredag og lørdag
Fetch

Elektromagnetisk display

Foto: Fetch

Med elektromagneter kontrollerer vi et display med ferrofluid, magnetisk
væske. Magnetene styres med mikrokontroller og kan vise ulike motiver og
animasjoner. Kom innom for å se de fascinerende bildene vi kan skape.
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Lørdag

Verket FabLab
Bli kjent med fellesverksted i Moss, Verket FabLab. Vi har et bredt tilbud for
utdanning, industri og private. Med abonnementsbasert tilgang, oppdrag og
en rekke kurs har vi stor variasjon i hva vi tilbyr. Kom gjerne innom vår stand for
en prat!

16

Fredag og lørdag
Lær kidsa koding og Tekna

Kodeklubben

Kodeklubben viser hvordan barn og unge kan skape nye, morsomme og
lærerike ting med koding og teknologi. Vi viser deg hvordan du kan lage ditt
første dataprogram, hvis du ikke har gjort det allerede. Vi har med eksempler
på ting du kan lage selv med micro:bit, 3D-printing og koding, og du får se en
Lego-robot som har vært med i konkurransen FIRST Lego league.
Vi gir også tips om hvordan du kan starte kodeklubb der du bor, eller hjelpe din
lokale skole med å arrangere Kodetimen.
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Fredag og lørdag
Kodegenet

Skaperverksted-utstilling
Denne høsten har barn og ungdom på skaperverkstedet til Kodegenet
laget en helt egen Arduino arkademaskin. De har tegnet, laserkuttet og
programmert maskinen selv, og nå kan du få teste den!
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Fredag
SmartBird AS / K8

Playuba PRO - Design the future!
Den beste motivasjonen for god læring er nysgjerrighet, skaperglede og
mestring. PLAYUBA er en enkelt, praktisk, morsomt og inkluderende
metode til bruk innen arkitektur, kunst, teknologi og designfag i grunnskole
og videregående skole. Metoden stimulerer til samarbeid, skaperglede og
kreativitet som del av lærings- og mestringsprosessen.

Foto: Playuba

På festivalen møter du skaperne av spillet, Vibeke og Marius i SmartBird AS/
K8, og du får selv sjansen til å teste det.
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Fredag og lørdag
Niklas Johansson og Lars Aurtande

Tegnerobot

Se den fantastiske tengeroboten til Niklas Johansson på nært hold mens den
tegner lekne tegninger laget av illustratør og modellmaker Lars Aurtande.
Kunstneren står også bak årets festivalplakat for Oslo Skaperfestival.
Hele festivaluka kan du også se en tegnerobot in action i ett av Clear
Channels montre på Aker Brygge.

Foto: Gorm K. Gaare
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Fredag og lørdag
Arkitektur- og designhøyskole i Oslo

Inspired to Move

La dine bevegelser lage lyd sammen med studenter fra interaksjonsdesign fra
Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. De har med seg en rekke interaktive
installasjoner som lar deg delta som medskaper av musikk. Ved hjelp av dine
bevegelser lages nye lyder.
Installasjonen er under arbeid og studentene vil i løpet av festivalen bruke
disse lydene til å skape lydlandskap, samt utforske og observere hvordan du lar
deg engasjere.
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Fredag og lørdag

Hackheim
Nerdene fra Hackheim i Trondheim tar turen nedover til Oslo Skaperfestival
og pakker med seg litt mer enn det som er praktisk gjennomførbart av kule
kreasjoner de har laget.
Med på lasset er både lyd og video-synthesizer og flere andre kreasjoner og
gadgets.
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Fredag og lørdag

Makerspace 2087
Makerspace 2087 er et skaperverksted på Byskolen i Sandefjord. Elever
på 1. til 7. trinn arbeider med roboter, droner, koding, Minecraft, 3D-design,
vinylkuttere, 3D-skrivere, laserkutter, CNC-styrt fres, VR og AR.
Byskolen har også forsterket avdeling og velkomstklasser for nyankomne
minoritetsspråklige elever. Vi har erfaring med at disse gruppene profiterer
spesielt på aktiviteter knyttet til skaperverkstedet.
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Fredag og lørdag
OsloMet

Ent3r
ENT3R ved OsloMet tilbyr gratis mattetrening for elever som går i 10. klasse
og på videregående skole. På ENT3R møter elevene mentorer som selv
studerer realfag, og som har fått opplæring i relasjonsbygging, pedagogikk og
fagdidaktikk. Ent3r driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.
Vi ønsker å videreformidle budskapet vårt til elever og vise at vi er her for dem.
Vi vet at mange sliter med realfagsrelaterte fag og målet vårt er å nå dem og
fortelle at det finnes en løsning.
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Fredag og lørdag
Torbjørn Skauli (FFI/NRRL/LKK)

Morsekode og radiosendere
Radioamatørene viser hvordan du kan sende meldinger med morsekode. Du
får også se en hjemmebygd sender på størrelse med en bok som kan sende
signaler rundt i hele Europa via kortbølge, altså helt uten internett.
Snakk med radioamatørene om du vil prøve walkie-talkie, og lære hvordan du
selv kan bli en radioamatør.
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Fredag og lørdag

Folkeverkstedet på Deichman Hovedbiblioteket
Folkeverkstedet er et gratis verksted på Deichman bibliotek som er åpent
for alle som liker å fikse, bygge, reparere og skape. I verkstedet finner du en
verktøypark, men det viktigste verktøyet er deg og dine idéer.
Visste du at her kan du:
• 3D-printe?
• låne symaskiner og overlock?
• bruke loddeutstyr og Arduinosett?
• digitalisere VHS og scanne foto og negativer?
• delta på kurs nesten hver lørdag og få hjelp hver tirsdag og torsdag
etter 13.00?
... og at alt dette er gratis!?
For en rimelig penge kan du også:
• bruke vinylkutter til å lage motiv til stoff og vegg.
• kjøpe rimelige t-skjorter og bærenett.
• printe i storformat.
Vi ønsker å inspirere deg til å sette i gang med små og større prosjekter. Vi
vil at du skal bli komfortabel med ny teknologi og gjøre deg kjent med
mulighetene dette gir deg, enten ved å delta på kurs eller prøve deg frem selv
ved å bruke verktøyene vi har tilgjengelig. Folkeverkstedet er en møteplass
hvor du kan treffe andre med samme nysgjerrighet og skaperglede - for vi
mener at det er mellom mennesker den viktigste kunnskapen læres.
Book tid og verktøy på http://folkeverkstedet.deichman.no/ på forhånd!
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Fredag og lørdag
xx
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Foto: Christian Clausen
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Foredrag
fredag

11.

oktober

tidspunkt

arrangement

10.00

Ta produksjonen tilbake!, Henning Pedersen

10.20

3 års erfaringer fra ungdomsmakerspace, Hanne Madsen

10.40

Captain Credible, Daniel Lacey

11.00

Makershub: Making Big, Jack Hughes

11.20

Problem = Mulighet, Stig Idsal

11.40

Animated Music Scores, Koka Nikoladze

12.00

U-Go ledsagerbøylen, Marianne Hebnes

12.20

Status for skaperbevegelsen i Norge, Jon Haavie

12.40

No Isolation, Oda Benedicte Løkholm Lewin

13.00

Hvorfor har jeg laget en romdrakt til hunden vår, Hans Gerhard Meier

13.20

Makerspace 2087, Frode Rustøy

13.40

Playuba PRO - Design the future!, Vibeke K. Hegg

14.00

Skaperverksted i skolen, Ellen E. Flø

lørdag

12.

tidspunkt

oktober
arrangement

12.00

Skaperverksted i skolen, Ellen E. Flø

12.20

Ta produksjonen tilbake!, Henning Pedersen

12.40

Captain Credible, Daniel Lacey

13.00

3 års erfaring fra ungdomsmakerspace, Hanne Madsen

13.20

Hvorfor bli DIY-YouTuber og 5 feller du bør unngå, Hans Jørgen Nygårdshaug

13.40

Generativ kunst, Marius Watz

14.00

Hvordan skape en kultur for reparasjon av elektronikk?, Kaja Juul Skarbø

14.20

Problem = Mulighet, Stig Idsal

14.40

U-Go ledsagerbøylen, Marianne Hebnes

15.00

Sommer:hack, en sommerskole for alle, Jørgen Kvernøy Døhlie

15.20

Status for skaperbevegelsen i Norge, Jon Haavie

15.40

Hvorfor har jeg laget en romdrakt til hunden vår, Hans Gerhard Meier

16.00

Makerspace 2087, Frode Rustøy

Verksted
fredag

11.

oktober

tidspunkt

arrangement

10.00-11.00

Monsterverksted, Studio Jørgen

11.00-12.00

Lynkurs i dreiing, Månespire keramikk

12.00-13.00

Monsterverksted, Studio Jørgen

13.00-14.00

Lynkurs i dreiing, Månespire keramikk

Hele dagen

Skaperskolen

Hele dagen

Playuba PRO - Design the Future!

Hele dagen

Captain Credible, Micro:bit Orchestra

Hele dagen

FIRST Lego League

lørdag

12.

oktober

tidspunkt

arrangement

12.00-14.00

Monotrykk, Emma Davis

Hele dagen

Papperiet

Hele dagen

Robotinsekter, Norsk Teknisk Museum

Hele dagen

Captain Credible, Micro:bit Orchestra

Hele dagen

Såpebobler, Norsk Teknisk Museum

