Persbericht afkomstig van het KennisLab/ Bibliotheek Kop van Overijssel

Maak je eigen unieke tas met een ‘vreemde vogel’
Het KennisLab/ Bibliotheek Kop van Overijssel doet mee aan het ‘Textielfestival in en
rond de Weerribben’. Op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni organiseert Het KennisLab
de workshop ‘Vreemde vogels op je tas’, in Bibliotheek Oldemarkt.
Bibliotheek Oldemarkt heeft tijdelijk een MakerKar in haar vestiging waardoor het mogelijk is
om deze workshop te organiseren. Deze MakerKar, eigendom van de Overijsselse
Bibliotheken, is een mobiel KennisLab. Hierdoor is het mogelijk om op meerdere locaties
mensen kennis te laten maken en te (leren) werken met bijvoorbeeld de 3D printer, de
lasersnijder en/ of diverse robotica.
Inhoud workshop
Tijdens deze workshop leert u werken met de vinylplotter. Met dit apparaat kunt u eenvoudig
zelf (strijk)stickers maken. U gaat eerst zelf een ‘vreemde vogel’ ontwerpen op de computer
en daarna leert u hoe u deze kunt uitsnijden met de plotter. Daarna strijkt u deze op een
katoenen tas die u bij deze workshop cadeau krijgt. Zo heeft u een unieke (bibliotheek)tas.
Fantastisch om te hebben of om weg te geven bij een feestelijke gelegenheid. Basis
knoppenvaardigheid met de computer is voldoende om aan deze workshop deel te nemen.
Wanneer:
Voor wie:
Kosten:

Vrijdag 14 juni van 14.00-17.00 uur
Zaterdag 15 juni van 13.30-16.30 uur
Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar
€ 5,- voor bibliotheekleden en € 6,- voor niet-leden, inclusief materiaal.

Na afloop heeft u uw eigen unieke (bibliotheek)tas en weet u hoe u zelf stickers kunt maken.
Met de opgedane basiskennis kunt u op een ander moment in het KennisLab of in
Bibliotheek Oldemarkt wanneer de MakerKar aanwezig is, zelf bijvoorbeeld muur-, auto-,
raamstickers etc. maken.
U kunt tussen de genoemde tijden inlopen en deelnemen. Vooraf reserveren is niet nodig.
Meer informatie over de workshop kunt u krijgen op www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl of bij
de infobalie van de Bibliotheek. Voor meer informatie over het Textiel Festival vindt u op
www.textielfestivalweerribben.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke van den Berge, coördinator
KennisLab via T. 0521-513273 of E. m.vandenberge@bibliotheekkopvanoverijssel.nl

