25 april, pressmeddelande

Folkets Hus blir Folkets FabLab!
Onsdagen 2 maj gör vi om Fisksätra Folkets Hus i
Nacka till Folkets FabLab. Vi vill att alla skall ha
kontroll över sin digitala vardag och framtid.
På plats är en stor gul lastbil från FabLab Factory,
från Belgien. Ett mobilt makerspace för samskapande
och digitalt lärande och produktion med 3D-skrivare,
laserskärare, robotbygge och mycket mer.
- Fisksätra är en plats fylld med unika kompetenser
och resurser. Folkets FabLab kan bli startskottet för
ett nytt sätt att skapa kultur. En möjligeht för ännu
flera samarbeten tillsammans med Fisksätrabor och
kultur- och teknikintresserade i hela Stockholms län,
säger Carl Bärstad, grundare Kids Hack Day
- Jag vet att Fisksätra har alla möjligheter att bli
en global arena för internationell kulturpolitik
och samhällsutveckling, säger Ali Rubeey,
verksamhetsutvecklare i Made by Aya
Pressinfo:
• staffan@madebyaya.org
• 073 9199683
• madebyaya.org/folketsfablab
Bilen på YouTube

FAKTA

•

Onsdag 2 maj kl 10 - 23
Fisksätra Folkets hus (20 min fr Slussen). Kostnadsfritt.
Öppet hus hela dagen.
Miniworkshops (30 min). Ingen anmälan.
kl 11: bibliotek / kl 13: museum / kl 15: gaming
kl 17: smycken / kl 19 sport / kl 21 laser + prisutdelning

•

Folkets FabLab är ett initiativ inspirerat av den globala
FabLab rörelsen med över 1200 och startade på MIT i
Boston, USA.

•

Folkets FabLab produceras av Kids Hack Day och Made
by Aya tillsammans med FabLab Factory, Fisksätra
Folkets Hus och Fisksätraskolan och förskola med stöd
av Nacka kommun och Länsstyrelsen Stockholm.

•

Made by Aya är en produktionsgemenskap inom kulturoch samhällsutveckling med bas i förorter.

•

Kids Hack Day har arrangerat kreativa teknikdagar för
barn i över 20 städer på fem kontinenter.

•

FabLab Factory startade i Belgien och ligger bl.a.
bakom världens största Game Boy. Mer info: 2-min
film.

•

Fisksätra Folkets Hus, en mötesplats för alla, oavsett
nationalitet eller etniskt ursprung.

•

Fisksätraskolan och förskola har fokus på
språkutveckling och forskningsbaserade arbetssätt.

Bilen slog bland annat världsrekord i
världens största Game boy 2018.

