I Laboratoriet
for innovation og kreativitet
vil vi skabe et frirum, hvor erhvervsfolk,
studerende, kunstnere og børn i alderen 8-15 år
får muligheder for at eksperimentere,
lege og lære på nye måder

I TILBYDES
•

at blive udfordret gennem interaktion med børn, som tit tænker innovativt
på andre måder end voksne. Nye produkter og koncepter kan opstå i dette samspil

•

muligheden for at udvikle og teste ideer sammen med morgendagens forbrugere

•

en unik chance for at få indblik i ”de digitale indfødtes” holdninger og værdier

•

muligheden for at være med til at fremskynde fremtidens generation til at
tænke og handle innovativt og kreativt i uddannelsessystemet og arbejdslivet

•

chancen for at skabe interesse for jeres fag og brand hos fremtidens medarbejdere

VI TILBYDER
•

Vi stiller et lyst lokale på 50 m2 til rådighed på Ballerup biblioteket, som ligger
placeret lige op ad Ballerup Centeret, stationen og gågaden og årligt har op til
472.000 besøgende

•

Vi faciliteter jeres workshops og idéudvikler gerne sammen med jer

•

Vi sørger for PR og kontakten til børnene gennem vores lokale netværk,
medier og kampagner

•

Vi inddrager løbende børneambassadører fra forskellige skoler og klubber for
at sikre, at børnene oplever vores workshops som spændende

•

”Laboratoriet for innovation og kreativitet” er et koncept, der har potentiale til at blive
udbredt til biblioteker i resten af Danmark. Bibliotekerne er landets mest benyttede
kulturinstitutioner efter TV og radio

•

DRs børnekanal ”Ramasjang” har i over 2 år samarbejdet med Danmarks
folkebiblioteker, fordi vi skaber direkte kontakt med brugerne og forankrer deres
brand i lokalsamfundet. Kanalen har i et år haft en ”Ramasjang” udstilling
ved indgangen til børnebiblioteket

Ispinden blev
opfundet af en 11-årig
- Alene i Danmark sælges
over 50 mio. ispinde
pr. år

WORKSHOPS I EFTERÅRET 2012
• Penge: 1,5 time med Danske Bank, der lærer de 13-15-årige om budget, opsparing m.m.
og får de unges syn på penge
• Politi: 4x1,5 time hvor Københavns Vestegns Politi skaber forståelse og interesse for deres
uddannelse og job gennem politiopgaver, dialog og rollespil for de 10-13-årige
• Film: 5x2 timer hvor Station Next opfinder og producerer en gyserfilm sammen med
børn på 9-12 år. Filmene vises i Baltoppen Bio
• Eksperimenter: 2x2 time hvor studerende fra DTU Science Show udfører forsøg
med de 10- 14- årige.
Vi samarbejder derudover med FIRST LEGO league.
På sigt arbejder vi på at etablere partnerskaber med lokale virksomheder og
uddannelses institutioner.

TIDSPLAN
Laboratoriets første workshops starter i 2012.
Jeres workshops kan afholdes fra 2013 og frem.

Selvlysende ark blev

Hvornår og hvordan jeres workshops skal afholdes,

udviklet af en 10-årig

planlægger vi sammen. Jeres workshops kan være forløbe
fra 1 til 10 gange.

- og blev et hit hos læger,
fotografer og astronauter
verden over
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