Invitation til åbningen af nyt visionært
projekt som vil kombinere teknologisk
iværksætteri med socialøkonomi
Københavns brogede Nordvest-kvarter knopskyder i disse år med innovative iværksættere og investeringer. Seneste skud på stammen er et unikt projekttilbud til
socialøkonomiske iværksættere – IVÆRKSTEDET.
Startskuddet til projektet lyder på fredag den 6. marts kl. 14 på Glentevej 70B.
I IVÆRKSTEDET tilbydes iværksættere og virksomheder med et socialøkonomisk indhold gratis
adgang til FabLab Nordvests højteknologiske faciliteter. FabLab Nordvest er både et produktudviklings værksted og en fleksibel mini-fabrik, som bl.a. rummer laserskærere, 3D-printere, CNCfræsere og elektronik-faciliteter.
Iværksætterne kan bruge IVÆRKSTEDET til at udvikle prototyper eller fremstille småserieproduktion. Projektet går ud på at afprøve forskellige former for socialøkonomisk rummelighed. Dette
kan eksempelvis ske ved at understøtte eksperimenter med fleksibel tilknytning af hjælp til manuelt arbejde f.eks. samleprocesser i forbindelse med mindre serier af produkter. Det kan også
være gennem udvikling af produkter til eller med personer fra socialøkonomiske målgrupper.
Deltagelse i projektet kræver ikke forudgående kendskab til FabLabs teknologier, da det bliver
muligt at tilegne sig kompetencerne undervejs.
IVÆRKSTEDET er et projekt under Områdefornyelsen Fuglekvarteret og udføres af FabLab
Nordvest. Projektet er en del af kvarterplanens tilbud til socialøkonomiske iværksættere og indgår i arbejdet på at oprette en socialøkonomisk vækstzone i kvarteret.
Mød op på dagen, hvis du vil blive klogere på projekt IVÆRKSTEDET, begrebet socialøkonomi,
Områdefornyelsen Fuglekvarterets aktiviteter eller FabLab Nordvest - og vil være med til at fejre
lanceringen. Del gerne i dit netværk.
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Velkomst og introduktion til FabLab Nordvest v. Rasmus Grusgaard
Om den socialøkonomiske vækstzone og tankerne bag IVÆRKSTEDET v. Isaac Abella
Appelquist, Områdefornyelsen Fuglekvarteret
Socialøkonomisk Iværksætteri anno 2015 v. Thomas Østergaard, VIA University College
Pause
Case om Iværksætteri, mikroproduktion og crowdfunding i regi af FabLab v. Søren
Larsen, Audiocase
Om Projekt IVÆRKSTEDET
Demonstration af faciliteterne
Demonstration af Audiocase-musiksystemet

Frivillig tilmelding til arrangementet: ivaerkstedet@fablabnordvest.dk
Yderligere oplysninger om arrangementet og projekt IVÆRKSTEDET
Rasmus Grusgaard, tlf. 26893028

