MAD emergent art center

menukAArt
Voorgerechten / Junior
Tover je Toekomst
Science Fiction tekenen met een snelkunstenaar.
Toekomstbeelden op basis van de fantasie van kinderen.
Activiteit 6 -14 jaar • 1/2 - 1 uur.

Bibberbots
Knutsel bewegende frutsels met motortjes, LEDjes, geluidjes.
Workshop 4 -12 jaar • 1/2 - 2 uur.

Kolderkarren
Bouw en decoreer bolderkarren met materialen, techniek.
Bouwactiviteit 4 -12 jaar • 6 - 12 uur.

Hack Glow
ism Tech Playgrounds Dynamo
Maak lichtobjecten, lichtkunst en programmeer gedrag van
de installatie.
Bouwactiviteit 8 -16 jaar • 6 - 12 uur.

Hoofdgerechten
Maker Faire
Eindhoven Maker Faire
- 2 dagen creativiteit, innovatie en techniek extravaganza.
Eindhoven Crazy Parade
- Knotsgekke voertuigen op een rijtje.

Hackathon
A la carte - thema, locatie en opzet op maat.
Science Hack Day - Doe gekke dingen met wetenschap en techniek.
Make Tech Social - Hack Global Goals met multidisciplinaire teams.

Exposities Albert van Abbehuis
MOVE! Kinetische Kunst - groep expositie kunst in beweging.
Tec Art ism Gogbot - techno kunst installaties, performances en media.

Pixel People
Escape from Cyberspace
- een experience waarin je onzichtbare werelden ontdekt en
jezelf terugziet in andere gedaante.

Apostasis
ism AFAS/Paris 8
Virtueel artistiek platform voor multi user onderzoek en
onderwijs.

Manifestations
ism Viola Virus
Art, innovative tech & fun festival tijdens DDW.

Live Lab - Stadslaboratorium Eindhoven
ism Atelier Tom Veeger
Toolbox voor steden in de 21e eeuw.
Democratische co-creatie van je eigen omgeving met high tech hulpmiddelen.

Museum Kids Factory
ism Philips Museum
Knutsel, ontdek en maak workshop in het museum.

Toetjes
Art & Science Salon
De Art & Science Salon is het hoogtepunt van thematische
exposities in het Albert van Abbehuis. Kunst en wetenschap in
dialoog met gasten en publiek.

Emerging Technology & Art Carousel ETAC
Series of one-on-one explorations of similarities and anomalies
between Tech Entrepreneurs and Tech Artists. Together they boil up a
new concept for both of them.

Meetup Lean Startup
Lean Startup Eindhoven Meetup Group connects designers, artists,
geeks, hackers, architects, entrepreneurs and other creative people.

Makers Meetup
Makers get together and ...
share, inspire, collaborate, build, learn, demonstrate, power, hack,
celebrate, eat, drink, have fun.

Vloeibaar
MADbuzz
Groepsreizen naar events op afstand
Festivals, Maker Faires, Exposities, Conferenties

Raket naar de Ruimte van de Toekomst
Spacepunk object
4,8 m hoog
materiaal hout en metaal
niet weerbestendig

Meer informatie:
info@madlab.nl

