Workshops 12 oktober
Stichting Technotrend: de Circulaire Escape
*Tijdens de lunch is het mogelijk een circulaire escape game te spelen, doe mee en los het
grootste probleem van de wereld op. Deze game staat los van de middagworkshop.
1. “Het gestolen dagboek van professor A. Kwadraat”
De aarde is in groot gevaar, maar er is een oplossing. Wetenschapper A. Kwadraat heeft
jarenlang onderzoek gedaan en heeft alles opgeschreven in zijn dagboek. Het enige
probleem is, zijn dagboek is gestolen en moet dus teruggevonden worden.
Het lot van de hele wereld ligt in jullie handen. Vind het dagboek terug om de oplossing te
ontcijferen, jullie hebben een kwartier de tijd om dit te doen.
2. Middagworkshop - De circulaire codes van professor A. Kwadraat: maak je eigen
escaperoom over de circulaire economie
Duurzame studenten opgelet!
Heb je zelf wel eens een escaperoom gespeeld en op tijd de
oplossing gevonden? Vanmiddag kan je zelf je eigen
escaperoom maken! Wist je dat dit al binnen een uur en is
helemaal niet zo moeilijk is? In deze creatieve workshop ga jij
puzzels maken over duurzaamheid en circulaire economie. Wie
de puzzels oplost kraakt de codes van de professor en redt de
wereld. Onder leiding van escape-king Tom Schutte maak je
samen met je medestudenten een serie spellen en puzzels, die
samen een escape room vormen. Wie de spellen speelt, leert
iets over de circulaire economie. Wat? Dat hangt af van jouw
creativiteit! Aan het einde spelen de groepjes elkaars escape
room. Lukt het om op tijd alle puzzels op te lossen?
Save Plastics: ‘Geef plastic afval nieuw leven!’
De workshop bestaat uit een uitleg van vijf minuten
over de groene plastic fabriek, vijf minuten
demonstratie van de extruder en het maken van een
sleutelhanger. Daarna een kleine kahoot van vijf
minuten en de winnaar krijgt de sleutelhanger van
Almeers afvalplastic.
Check de website van save plastics voor meer
informatie:
https://www.saveplastics.nl/plastic-duurzaamsteoptie-dankzij-nieuwe-plasticfabriek/

De Floriade Academy: Guerilla Gardening
Welke planten zijn goed voor bijen en vlinders? Welke plekken in de stad kunnen nog wel wat
kleur gebruiken? We maken Bloembommen om de stad te vergroenen!
We beginnen met een quiz om te testen wat de deelnemers al weten over soorten planten
die inheems zijn in Nederland. Hierna vertellen we (kort) over de impact van groen in de
stad - voor mens, dier en klimaat - en kijken we naar plekken in de stad (aan de hand van
foto's) waar meer planten zouden kunnen
groeien. Hierna gaan ze zelf aan de slag:
Opdracht: Kijk in de wei bij Boer Kok welke
planten er groeien! Hierna gaan we zelf aan
de slag met het maken van zaadbommen die
je in braakliggende perkjes kunt gooien. Leg
na het uitgooien het resultaat vast en deel
dit met ons via onze socials of WhatsApp.

MBO College Lelystad: Upcycle je kleding!
Heb jij oude kleding liggen die je op wil leuken? Tijdens het ConFest is er een drukpers
beschikbaar die je kunt gebruiken om T-shirts te bedrukken. Ben jij een creatieveling die
mee wil doen aan upcycling? Meld je dan aan.
In het filmpje ‘Terugblik op 2020’ gebruikt onze Unit Green de drukpers om shirts en tasjes
op te leuken. Spoel door naar minuut 1.24 tot 2.30 om een idee te krijgen van de workshop.

