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Stichting Qua Art – Qua Science nodigt u graag uit 
voor een bijzondere bijeenkomst bij Saxion, 
donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur. 

QUA ART - QUA SCIENCE PRESENTEERT

Lid worden van Qua Art - Qua Science?
Geef u op via qaqs@hetnet.nl 

Donderdag 21 januari houdt Ruben Timmers, 
projectleider Saxion FabLab Enschede,  
een korte voordracht over het FabLab in Enschede. 
Daarna zijn er demonstraties van mogelijkheden en 
worden gerealiseerde projecten getoond.

Al bijna vijf jaar is het Enschedese FabLab, onderdeel 
van het landelijke en internationale netwerk van 
FabLabs, een openbare werkplaats met digitaal 
aangestuurde machines. 

Iedereen is welkom om te maken, experimenteren 
en kennis uit te wisselen, van beginnende maker tot 
bedrijven, onderzoekers en kunstenaars. 

Afgelopen zomer heeft het FabLab haar intrek 
genomen in de nieuwbouw van Saxion op het 

voormalige terrein van het 
Natuurhistorisch Museum.

Deze nieuwe locatie vormt 
nu het podium voor de Trias 

Innovationis* samenwerking tussen Peter de Man, 
Peter Paul Verbeek en Saxion FabLab Enschede. 
Doel is het creëren van een kunstwerk in het gebouw 
rondom het thema Living Technology**.

Deze Qua Art - Qua Science bijeenkomst is een goede 
gelegenheid de mogelijkheden van het FabLab nader 
te leren kennen.

FabLab Enschede
Saxion FabLab Enschede
Qua Art - Qua Science

* Trias Innovationis is een door QAQS geïnitieerd samen-
werkingsproject van wetenschapper, kunstenaar en 
bedrijf/organisatie, in de vorm van een vervolgexpositie 
en/of lezingen en presentaties.

** Saxion Living Technology focust op technologische 
toepassingen die het dagelijkse leven en de maatschappij 
op een positieve en innovatieve wijze verrijken.

Hoe maak jij 
jouw toekomst?

Datum: 
donderdag 21 januari 2016 20.00 uur.

Adres: 
FabLab, Saxion gebouw Edith Stein,
Van Galenstraat 20, 7511 JL Enschede,
vleugel Ainsworth, ruimte N -1.22.

Er is ook een ingang aan de 
M.H. Tromplaan 17, naast Villa Serphos.

Aan het werk met 3D printers in het 
FabLab

http://www.fablabenschede.nl/
https://saxion.nl/site/index/stadscampus/edith-stein/fablab/
http://www.quaartquascience.nl/

