Medialab
Een samenwerkplaats voor de digitale toekomst.
www.stadkamer.nl/medialab

Het Medialab is voor de digitaal nieuwsgierige Zwollenaar, die de mogelijkheden van nieuwe technologieën
en media wil verkennen. Het Medialab biedt een samenwerkplaats waar zij gebruik maken van de
aanwezige gereedschappen en kennis om zich uit te rusten voor de digitale toekomst. Het Medialab is vrij
toegankelijk en biedt verrassende toepassingen voor dagelijks gebruik.
BEN JIJ UITGERUST VOOR DE DIGITALE TOEKOMST?

Waarom een Medialab?
De ontwikkelingen in de techniek en media gaan razendsnel en bieden ons
een grote diversiteit aan mogelijkheden om ons het leven te vergemakkelijken
en veraangenamen. Deze techniek en media wordt steeds toegankelijker door
open source kennis, middelen en programma’s, die kosteloos tot je
beschikking worden gesteld.
Er is echter een groot gat tussen de mogelijkheden die deze technieken en
media bieden en de mate waarin wij hiervan profiteren. In het Medialab willen
we Zwollenaren zelfredzaam maken in het gebruik van de gereedschappen
door een gevarieerd programma aan te bieden.

Speelveld
Er zijn veel initiatieven, professionals en hobbyisten, die zich voor het
bovenstaande inzetten en met wie we graag deze uitdaging aangaan. In deze
samenwerking gaan we uit van de volgende principes.
We onderzoeken de mogelijkheden van digitale techniek en media door
middel van experiment.
We werken zoveel mogelijk met open source software, die voor het grote
publiek beschikbaar zijn.
Onze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en onze bijeenkomsten zijn
openbaar.
We ontwikkelen projecten en activiteiten en trekken hierin samen op.
We willen impact en zichtbare resultaten brengen naar de samenleving.

De mogelijke uitwerking
De volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in het Medialab. Graag verkennen
we samen met jullie de mogelijkheden voor een mooi programma.

Lezingen
Interactieve bijeenkomsten waarbij we kennis ervaring delen over
uiteenlopende onderwerpen, zoals privacy, blended learning of slimme
toepassingen voor klimaatadaptatie.
Open Inloop
De mogelijkheid om publiek te ontvangen voor demonstraties of
vraag-en-antwoord-sessies over bijvoorbeeld mediawijsheid,
privacy of computerbeveiliging.
Workshops
Een breed aanbod van workshops, waarbij we gebruikmaken van open
source of andere toegankelijke software om gebruikers uit te rusten
voor een digitale toekomst, zoals podcasts maken, programmeren of
andere disciplines.
Projecten
In het Medialab is ruimte om aan langdurige projecten te werken,
waarbij we verschillende cross-overs maken met techniek, media en
interessante werkvelden, zoals hulpmiddelen voor de thuiszorg
of gamebased audiotours voor een theaterfestival.

Wat hebben wij nodig?

Wat biedt Stadkamer?

De mogelijkheden van techniek en media zijn oneindig. We verkennen en
onderzoeken deze mogelijkheden graag met gepassioneerde vrijwilligers,
initiatiefnemers en professionals die;

Stadkamer komt graag in contact met samenwerkingspartners die samen met
ons het Medialab willen vormgeven volgens de uitgangspunten zoals
hierboven geformuleerd. Onze bijdrage bestaat in ieder geval uit:

de waarde inzien van een Medialab waar gebruikers worden uitgerust voor de
digitale toekomst;
samen willen op trekken om samen te werken op operationeel niveau, in
activiteiten en in projecten het Medialab van programmering voorzien;
een specialisme hebben in het digitale domein, of zich hier in willen
ontwikkelen;
slimme verbindingen leggen met techniek voor sociale of maatschapelijke
toepassingen;
slimme samenwerkingsverbanden smeden die waarde creëren voor andere
medespelers en de gebruikers van het Medialab;
kennis en ideeën als gemeengoed van de samenleving beschouwen en deze
actief willen delen.

Ruimte - Medialab biedt 70m2 aan ruimte om elkaar te ontmoeten, kennis te
delen en te experimenteren. Deze ruimte kan gebruikt worden voor workshops,
lezingen en als projectruimte. Naast deze ruimte hebben we een auditorium van
140m2 met 100 zitplaatsen tot onze beschikking.
Publiek - Stadkamer heeft jaarlijks circa 700.000 bezoekers, waarvan er
20.000 komen voor een lezing of workshop. We bieden deze nieuwsgierige
gasten in samenwerking met jullie graag een mooi aanbod aan.
Netwerk - We hebben een goede reputatie bij onze samenwerkingspartners;
een groot netwerk waar we goed bekend staan. We bieden graag een ingang
tot ons netwerk. We hebben ruime ervaring in het benaderen van fondsen en
zijn vaak succesvol in het aanvragen van subsidies. De gemeente Zwolle is niet
alleen onze grootste subsidiegever maar ook een belangrijke
samenwerkingspartner.

Neem contact met ons op;

Marianne Elsjan of Wipper

als je graag een activiteit wilt ontwikkelen;
een project wilt opzetten en uitvoeren;
een initiatief hebt op het gebied van techniek, media en dagelijks gebruik;
een bevlogen samenwerkingspartner zoekt;
of als je simpelweg nieuwsgierig bent.

Adviseur Digitale Diensten, Stadkamer
Ervaring met digitale dienstverlening in de
bibliotheekwereld van websites tot sociale media,
intranet tot CRMsystemen
marianne.elsjanofwipper@stadkamer.nl

Het wordt een mooi gesprek.

