Et lunchforedrag av Hans Gerhard Meier @smogdog

LUNCHBOX
Hvor sulten er du?

SMOGDOG.COM
THINK IT, MAKE IT & MOVE ON…

Et foredrag om alle mulighetene vi har til å bygge,
forme, sy og printe nesten hva som helst i dag.
Med etableringen av Makerspaces og all
kunnskapsdeling på nettet er tiden overmoden for å
starte et sideprosjekt.
Så la dine kreative drømmer bli til virkelighet.
Du må ikke (og bør ikke) si opp jobben, bare rydde
litt plass og tid.
Dette foredraget er skapt for lunchpausen din. Mens
dere spiser, snakker og viser Hans Gerhard hva som
skjuler seg i Lunchbox.
Hvis du synes du og dine kollegaer fortjener litt
inspirasjon og skaperglede, ta kontakt og avtal tid.
(Hans Gerhard spiser sin lunch etterpå).
Die

Hans Gerhard er maker, designer, lærer og kunstner. Han underviser
ved flere høyskoler, sjonglerer et to-sifret antall sideprosjekter og er i
disse dager med og etablerer et Makerspace for industri og gründere i
Fredrikstad. Han gleder seg til å vise og snakke om Lunchbox.
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Læringsutbytte:
Kjenne at det klør i fingrene etter å komme igang med
et nytt prosjekt. Øyne muligheten til å lære seg en ny
ferdighet, vite hvor man starter, finner materialer og
inspirasjon. Praktiske tips og metoder for å sette i
gang… NÅ!
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INGREDIENSER:
TRE, METALL, LÆR, 3DPRINTING, ELEKTRONIKK,
REPARASJON, TYPOGRAFI,
SKISSING OG
HISTORIEFORTELLING…
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For hvem?
For deg som synes det er gøy å lære noe nytt. For dere
som ønsker økt tverfaglig samarbeid og forståelse.
Arbeidsplasser med kreative ambisjoner og firmaer
som ønsker å forstå mer av kreative metoder og
mulighetene som byr seg med delingskulturen.

h

as

Varighet: En lunch (ca. 30 min) Kan tilpasses tid på dagen.
Pris: 6000,- (Kan justeres etter Robin Hood prinsippet)
Kontakt: lunchbox@smogdog.com eller ring/sms 9803 42 48
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