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Lokalsamfundets Innovationsrum: Undersøgelsesdesign Rum 3, Mini Maker Faire, maj ’14. 

Bilag 3 

 

Før: Hvad vil vi med Mini Maker Fair 

 

Maker Faire er et familievenligt indblik i makeres opfindsomhed og kreativitet, og det er en fejring af 

maker bevægelsen. Det er et sted hvor folk viser hvad de er i gang med at lave, og deler hvad de 

er i gang med at lære. 

En maker kan være alt fra en entusiast til en håndværker, frilands-bygger, en videnskabsmand eller en 

hjemme-garage-mekaniker. Makere findes i alle aldre og vidt med forskellige bagland. Idéen med Ma-

ker Faire er at underholde, informere, forbinde og forstørre dette fællesskab. 

Et makerfaire skal udstille makernes glæde ved og trang til at skabe, fokus bliver således ikke blot på 

de udstillede produkter og teknikker, men også på mulighederne som tilskuerne selv har for at gå i 

gang med at skabe. Alle der har skabt noget ved egen hånd, eller ved fælles hjælp kan deltage. Det er 

vigtigt at understrege at det primært er et forum for amatører – Et makerfaire er ikke tænkt som et 

marked, men som en mulighed for at dele sin erfaring og vise sine evner. 

Det originale Maker Faire event blev afholdt i San Mateo, Californien, og fejrede i 2013 sit 8. jubilæum 

med små 900 makere og 120.000 besøgende. World Maker Faire New York, det andet flagskibs event, 

er på 4 år vokset til 600+ makere og 75.000 besøgende. Detroit, Kansas, Rom, Oslo, Tokyo, Newcastle 

og Shenzen huser i 2014 de “præsenterede” maker faires (200+ makere), og der er næsten 100 com-

munity-baserede, uafhængigt organiserede Mini Maker Faires i støbeskeen rundt omkring i USA og 

resten af verden, blandt andet det vi holder lige her i Aarhus! 

I forhold til både Techlab og Skrotlab vil vi denne gang vise borgerne, hvad de lokale, nationale og in-

ternationale makers samt de aktører, der understøtter D.I.Y. og D.I.T, udvikler i deres felt. Og hermed 

at sætte fokus på den innovation, der drives i det små og inspirere til værksætteri, netværksdannelse 

og vækst. 

 

Biblioteket bliver udstillingsvindue for innovationsmiljøet i og omkring Aarhus. Vi vil undersøge om 

biblioteket er en naturlig facilitator i denne sammenhæng. 

 

 

 

http://www.makerfaire.com/
http://makerfaire.com/map.html
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Procesforløbet 

Allerede i efteråret 2013 rettede vi henvendelse til Make i USA, da vi besluttede os for at bruge deres 

blandt makers meget anerkendte koncept. Samtidig indledte vi samarbejde med hackerspacet Open 

Space Aarhus og Aarhus Universitet (PIT) og sidenhen også Opfinderrådgivningen og fablab TI.  Ho-

vedbiblioteket var tovholder, da selve arrangementet skulle afvikles i og foran Hovedbiblioteket. 

Der blev indgået kontrakt med Make og afholdt en række møder med vores lokale samarbejdspartne-

re. Desuden anvendte vi flittigt et lukket forum via googel til den daglige kommunikation med OSAA. 

 

Metodevalg 

 

 

Under: hvad sker der under Mini Maker Faire 

Selve MMF var åbent fredag den 9. maj kl. 10-18 og lørdag den 10. maj kl. 10-17. I dagene inden blev 

dele af biblioteket ommøbleret for at skabe plads til makers, workshops og foredrag. 

 (antal?) stande med makers fra både lokalsamfundet, det øvrige Danmark og Norge. 

 FryskLab - En bus indrette som FabLab fra Holland, der der fungere som skoletjeneste og her 

både understøttede et parktikforløb og … 

 Demonstration af enTesla Coli fra Norge - En Tesla Coil genererer højspænding, ofte op til 

20.000V! Den er en transformator 

 Circutbending workshop 

 film om Design Thinking – Creative Mornings 

 Makey Makey workshop - Opfindelser – en ide kan ændre det hele. Kreativ it med Makey ma-

key. På workshoppen vil der være opstillet et antal stationer, hvor du kan lege og eksperimen-

tere med en makey, makey 

 Workshop – kom og lær om 3D-print 

 Rapid Prototyping Workshop 

 Opfinderrådgivning - Sådan arbejder Opfinderrådgivningen med din idé – om åbenhed i ud-

viklingsfasen, og lidt om den rette præmis. 

 Sprællemandsworkshop - Med lidt par, snor og lim er der masser af muligheder for at lave 

helt nye typer af sprællemænd. 

 Arduino workshop – 

 Robotworkshop 

 Foredrag - Hvad er making og hvad er makerbevægelsen? 

 Foredrag  - Mogees 
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Borgernes ageren 

Konceptet kræver at alle besøgende registreres og ca. 450 havde gjort dette via webben inden de an-

kom. De der kom på biblioteket uden viden om arrangementet tog positivt imod det og mange deltog 

aktivt i at deres besøg blev registeret. Vi estimerer at der alt i alt var omkring 700 mennesker forbi 

vores maker faire i de to dage det varede. 

 

Der var overvældende interesse for at besøge standene, interager, få hands on og udveksle. Mange slog 

sig ned og blev grebet. Dagens biblioteksbesøg blev noget helt andet end ventet og trak meget lang ud 

fordi det var sjovt, udfordrende, overraskende og spændende. 

 

Opsummerende kan man sige, at der ikke er tvivl  om at brandet ”Mini Maker Faire” og organisationen 

MAKE i ryggen har betydning for de makers, der vælger at stille op og den hype det skaber. I forhold til 

vores borgere, har det dog ikke den store impact endnu, da ikke mange vidste på forhånd, hvad en 

mini maker faire er. Erfaringerne fra bl.a. Oslo tilsiger dog at konceptet hurtigt spreder sig – i Oslo er 

man gået fra nogle hundrede deltagere til flere tusind på tre-fire år. Derudover kan man tilføje, at sam-

arbejdet med MAKE i starten forløb meget trægt, hvilket gjorde den endelige planlægning ret intens – 

det kunne man med fordel gøre anderledes, hvis man vælger at gentage succeen 

 

Samarbejdsparterne. 

Open Space Aarhus Hackerspace 

Labitat - København Hackerspace 

Hal9k – Aalborg Hackerspace 

Trøjborg Arkadespils For-

ening[TASF] Arkademaskiner og lodning 

Arduino duo/Logology Arduino workshop 

Copenhagen Fablab Fablab 

Akvarieplanter.dk/Tropica Aquascaping 

Mogees Devices til at spille på alt, via din smartphone + præsentation 

http://osaa.dk/
http://labitat.dk/
http://hal9k.dk/
http://tasf.dk/
http://tasf.dk/
http://kulturogfritid.kk.dk/kultur-valby/copenhagen-fablab
http://www.akvarieplanter.dk/
http://mogees.co.uk/
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Dewald De Bruyn  Tesla Coil 

Fablab Innovation Brodering+lasercutting 

PIT/CAVI viden om LBIN 

Frysklab Mobilt Makerspace 

Opfinderrådgivningen Rådgivning 

Fablab TI Workshop: Rapid Prototyping 

Illutron Oppustelige badedyr / Hackerspace 

3D printere i Danmark gruppen 3D printere i alle størrelser 

Økogal og Cafe kaffegal Mad 

We Make Stuff Digitale prints og analoge tryk 

Creative mornings Aarhus Fremvisning af film om Design and thinking 

Raspberry Pod Raspberry Pi-pakke udviklet til skoler 

Gunnar Langemark  Unikke penne – drejet i træ fra den danske natur 

Dan R. Knudsen – Aarhus Sprællemandsworkshop 

Kunstnerparret Taina og John Hvid-

lykke Curcuit Bending 

Center for læring – Aarhus MakeyMakey og 3D for børn 

Aarhus Billed- og Medieskole Tegneworkshops 

Jesper Kierkegaard Robotværksted for de mindste 

Marianne Krogbæk iPad sleeves fra laserskåret tekstiler 

First Lego League byg og programmer robotter og scor point på sidste års bane 

Morten Nisker Ting i træ – bl.a. en Alfons Åberg helikopter 

DD-Lab 

vinyl cutter, samt anvendelse af udvalgte sensorer vha. Arduino. + evt 

Monolith 

  

http://makerfaireoslo.no/en/program/musical-tesla-coil
http://www.fablabinnovation.dk/
http://pit.au.dk/
http://www.frysklab.nl/
http://www.teknologisk.dk/opfindertjenesten/31703
https://www.facebook.com/fablabti
http://illutron.dk/
https://www.facebook.com/groups/3dprinter/
https://www.facebook.com/pages/%C3%98KOgal/251096888392508
https://www.facebook.com/CafeKaffegal
http://www.wemakestuff.dk/
http://designthinkingmovie.com/
http://inklusiononline.dk/raspberrypod-det-danske-kodekit-35/raspberrypod-p506/
https://www.facebook.com/LangemarkPenne
https://www.facebook.com/industrial.strange.circuitbending?fref=ts
https://www.facebook.com/industrial.strange.circuitbending?fref=ts
http://www.aarhusbilledogmedieskole.dk/
http://nisker.net/
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Bibliotekets rolle 

Vi var tovholdere, facilitatore, brandslukkere og fungerede som værter, at dette var vores rolle var 

klart lige fra start. Opgaven var at støtte både makers og borger, så de kunne få det bedste udbytte.  

 

”Rummet” 

Vi var spredt på flere etagere. I brug var vores foredragssal til maker-stande, biblioteksrummet til 

stande, foredrag og workshops, læsesalen til demonstration, interne mødelokaler til opfinderrådgiv-

ning, parkeringspladsen til maker cafe og bussen med det mobile FabLab. Det fungerede. Der var men-

nesker over alt, larm, støj, musik, summen, bippen og botten.  

 

PIT/CAVI’s rolle 

I Lokalsamfundets Innovationsrum er der et partnerskab med PIT/CAVI, som ikke tidligere er blevet 

realiseret i projektets forløb på Aarhus-siden. Aarhus Mini Maker Faire, var sidste oplagte mulighed 

for dette i projektets levetid, så det var planen. Ideen fra PIT/CAVI var at arbejde med en lokationsba-

seret netværk, hvor man via en Raspberry Pi, en radiosender og et åbent netværk kunne skabe et digi-

talt lag på Aarhus Mini Maker Faire. Til hver stand var der knyttet en Raspberry Pi, som gav deltagerne 

mulighed for at se og chatte med dem på standen, når de stod der. Ens smartphone fangede signalet fra 

den enkelte stand op og ledte en direkte ind til standens informationer samt en mulighed for at stille 

spørgsmål. Derudover kunne man også finde et oversigtskort over Aarhus Mini Maker Faire med af-

spejling af den aktivitet, der var i det enkelte rum. Endelig havde vi skabt en API (en digital platform), 

som de deltagende makers kunne bygge ovenpå så brugerne via smartphone f.eks. kunne styre en sæ-

beboblemaskine eller andet. 

Selve setup’et virkede super fint og det var en god ide, men manglen på tid gjorde det svært at skabe 

meningsfuldt indhold til de enkelte stande og vi var nok også for sent ude med API’en i forhold til at få 

nogle makers med på det projekt. Derudover var det en udfordring at makers’ne ikke var så glade for 

at begrænse sig til en lokation, men gerne bredte sig og flyttede rundt, hvilket harmonerede mindre 

godt med det lokaltionsbaserede netværk.  

 

Efter: hvad fik vi ud af det? 

Vi blev meget klogere på hvilke rolle vi skal spille for innovationen i dets spæde fase. Vores opgave at 

give adgang til viden både teoretisk og praktik kom virkelig i spil. Vi kan i biblioteksrummet bringe 

borger sammen og inspirere, støtte skabelsen af netværk og guide til at komme videre. Vi er et natur-

ligt samlingspunkt og vi kan vores rolle.  
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Hvordan gik det med vores partnere? 

Der var stor glæde og store smil. Det gik over al forventning og mange taler allerede om næste gang. 

Selvom der også var ting, der fungerede mindre godt. Workshops der ikke var synlige i det store rum 

havde svært ved at trække deltagere og ligeledes havde foredragene på lille scene. Det local area net-

work som PIT satte op havde også en del udfordringer – dels i forhold til at indholdet ikke var spæn-

dende nok til at trække brugere og dels at makerne ikke var særligt gode til at holde de geografiske 

rammer tildelt – hvilket påvirkede den lokationsbaserede del noget. 

 

Konklusion 

Mini Maker Faire var alt i alt en succes. Og det bør være en overvejelse at gentage – både i forhold til at 

lave  en tilbagevende event for borgerne i Aarhus (DK?) og for at skabe et stærkt netværk af makere 

omkring Hovedbiblioteket. Det var ressourcekrævende og en ny udfordring at være bundet til koncept 

og kontrakt. Vi mener, dog alt i alt at investeringen lønnede sig i forhold til makernes engagement. 

Valget på et faire fredag og lørdag var ikke det bedste valg. Næste gang skal det være en lørdag og søn-

dag, når makers har fri og kan stille. Make bad os overveje antallet af workshop og foredrag og det vil 

også blive taget til efterretning. Det er makers stande, der har den største interesse.  

 

  

 

 

 


