Uitnodiging tot Deelname
Gelieve verder te verspreiden

Over Fri3d Camp
Fri3d Camp (www.fri3d.be) brengt mensen met uiteenlopende interesses samen om vol
enthousiasme van elkaar te leren. Gedurende drie dagen (en nachten) komen verschillende
technologie- en wetenschap gerelateerde activiteiten aan bod. Tijdens Fri3d Camp staat het
hacker- & makermotto centraal : "Be excellent to each other".
Fri3d Camp onderscheidt zich van andere hacker- en makerevents door ook nadruk te leggen op
gezinnen. Het programma biedt een enorm brede waaier aan activiteiten, voor alle leeftijden en
alle niveaus. Ouders en kinderen werken samen, ontdekken het onbekende en leren van de
experten uit de rijke Belgische hacker- en makerscene.
De derde editie van Fri3d Camp vindt plaats van zaterdag 18 tem maandag 20 augustus 2018,
op een nieuwe locatie: De Kluis in Sint-Joris-Weert, vlakbij Leuven. Het aantal deelnemers
wordt voor deze editie opnieuw verdubbeld, van 256 in 2016 tot 512 in 2018. Naast
kampeerterreinen, biedt de nieuwe locatie tal van gebouwen waar workshops en lezingen
zullen doorgaan. Ook de Knutselba(a)r zal net zoals in 2016 een centrale plek bieden aan de
activiteiten gericht op jongeren.
In 2018 krijgt Fri3d Camp een thema: Robots! De peter van dit thema is niemand minder dan
Jan De Coster (www.jandecoster.com), vooral gekend om zijn grote familie robots, elk met een
heel eigen persoonlijkheid. Robots spreken natuurlijk tot ieders verbeelding en zullen prominent
aanwezig zijn op Fri3d Camp 2018.
Tijdens deze derde editie wordt ook een Belgische Hackerspaces Track ingericht. België kent
een zeer rijke hacker- & makerscene - wat blijkt uit de vele, zeer kwalitatieve hacker- &
makerspaces die ons land rijk is. Tijdens de komende maanden gaan we op bezoek bij deze
spaces met een Fri3d Content Roadshow, om samen een fantastisch Belgische Hackerspaces
Track samen te stellen. Op Fri3d Camp 2018 willen we de hacker- en makerspaces in het
spotlicht zetten en iedereen laten kennismaken met de mensen én het gedachtengoed achter
deze initiatieven.
De beste manier om deel te nemen aan Fri3d Camp is door zelf activiteiten te organiseren. We
nodigen daarom iedereen uit om voorstellen te doen. We zoeken jullie: hackers, makers,
artiesten, knutselaars, wetenschappers, ingenieurs, ouders en kinderen. We zoeken mensen die
willen komen vertellen over wat hen boeit en waarom ze er door gepassioneerd zijn: elektronica,
drones, LEGO, 3D scannen & printen, het internet der dingen, radiogolven, knutselen met papier,
beveiliging, graﬁsche vormgeving, programmeren, muziek, bier brouwen, ﬁmo kunst, … en nog
veel meer.

Doe mee
Fri3d Camp wordt in eerste plaats gemaakt door alle deelnemers zelf. Het organiserend team
zorgt voor een omgeving waarin gedurende drie dagen alles aanwezig is om samen met andere
deelnemers nieuwe horizonten te verkennen en interessante ervaringen op te doen.
Als je graag je steentje wil bijdragen aan Fri3d Camp en een presentatie wil geven over jouw
passie, of een workshop wil inrichten om jouw kennis en kunde te delen met anderen, of op het
terrein een kunstinstallatie wil uitwerken, een bosspel wil inrichten of gewoon het podium wil
beklimmen en het beste van jezelf geven, … Laat van je horen en beantwoord deze uitnodiging
tot deelname!
Het thema voor deze editie is Robots, en we hopen ze in alle mogelijk vormen en gedaanten
te mogen verwelkomen. Naast robots zijn er nog enorm veel andere interessante onderwerpen
die aan bod komen op Fri3d Camp, getuige de grote diversiteit in het programma tijdens de
voorgaande edities.
Een speciale oproep doen we natuurlijk opnieuw naar de kinderen. Voor hen en vooral door
hen zal er een volledig speciﬁek programma worden opgebouwd. Alleen of samen met mama
of papa, we zijn benieuwd naar jullie eigen ideeën! De Knutselba(a)r staat opnieuw volledig ter
jullie beschikking en wordt nog mooier én leuker. Samen kunnen jullie er op zoek gaan naar
oplossingen voor elkaars ideeën en projecten.
Wil je trouwens samen met je collega's jullie eigen hacker- of makerspace in het spotlicht
zetten? Vermeld dit dan zeker bij je inzending. De komende maanden spreken we met jullie af
om bij jullie in jullie eigen space te brainstormen hoe we het Belgische Hackerspaces Track op
Fri3d Camp kunnen vormgeven.
Bezoek daarom vandaag nog:

www.fri3d.be/uitnodiging
en maak Fri3d Camp 2018 opnieuw dubbel zo leuk, interessant en onvergetelijk voor iedereen.
BELANGRIJK: De deadline voor antwoorden op deze uitnodiging is 28 februari 2018. Op 1 mei
maken we dan het programma met geselecteerde activiteiten bekend.
Geselecteerde sprekers, workshop hosts,… krijgen tevens een korting voor hun ticket voor de
dag van hun activiteit en zijn zeker van hun tickets en die voor hun gezin.
Heb je vragen over deze uitnodiging? Neem contact op met Team Content (content@fri3d.be).

Dank u
Fri3d Camp is er voor jou en vooral dankzij jou. Dus dankjewel om van deze derde editie
opnieuw een succes te willen maken!
Indien je zelf geen gehoor kan geven aan deze uitnodiging, dan ken je misschien wel iemand
die hier geknipt voor is. Verspreid deze uitnodiging naar iedereen die je kent, die interesse zou
kunnen hebben, via elk mogelijk kanaal, on- en oﬄine.
Be excellent to each other!

