
Ontdek de 
wereld van AI

Expositie: Alledaagse 
intelligentie
15 tot 30 september

Interactieve expositie: 
‘What the Future Wants’
15 september tot eind oktober

Doorlopende exposities en installaties in Stadkamer Zwolle:

Stadkamer Zwolle Bibliotheek Enschede Bibliotheek Hengelo Stad Bibliotheek Deventer
September

Oktober

Lezing: trendwatcher Jarno 
 Duursma over ‘Menselijk blijven in  

het tijdperk van digitalisering’

Workshop Cospaces: 
Virtual Reality

Workshop Cospaces: 
Augmented Reality

Workshop: Deepfake

Workshop Cospaces: 
Virtual Reality

Workshop: 
Ai smart lappen

Workshop: Ai smart lappen Skills Dojo op het Makersplein

Docu gevolgd door interactieve 
lezing ‘Verslaafd aan algoritmes’ 

met Doortje Smithuijsen

Lezing: Daan Weddepohl 
over de rol van technologie t.b.v. 

duurzaam leven en delen

Workshop: Ai pottenbak robot

Workshop: Robot Cozmo

Tegenlicht Meet Up
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Lezing: trendwatcher Jarno Duursma  
over ‘Menselijk blijven in het tijdperk  
van digitalisering’
Technologie verandert ons leven. Het biedt enorm veel kansen en heeft 
veel voordelen. Welvaart, efficiency, inzichten, welzijn, gemak, comfort en 
verbeteringen op ieder denkbaar vlak van onze samenleving. Technologie 
zorgt ook dat wij als mensen veranderen. Niet alleen omdat we steeds 
meer overlaten aan slimme software, maar het verandert ook hoe we met 
elkaar omgaan. Wat gaat de impact van kunstmatige intelligentie op de 
samenleving zijn? Jarno Duursma vertelt hierover met optimisme en een 
nuchtere blik. Een prikkelende lezing vol met voorbeelden en humor.  
Een lezing om over na te denken en je over te verbazen.

15 Sept. Stadkamer Zwolle  19:30 - Alle leeftijden 

Workshop: Deepfake
Maak kennis met deze techniek voor het samenstellen van menselijke 
beelden op basis van kunstmatige intelligentie.

24 Sept. Stadkamer Zwolle  14:00/16:00 -12+

Workshop: Ai smart lappen
 De smartlap is het toonbeeld van spijt en rauwe, menselijke emotie. Kan 
een algoritme , een computer, dit snappen en een smartlap maken met 
een échte snik? Met het smartlappen-algoritme schrijft iedereen zijn 
eigen levenslied!

30 Sept. Stadkamer Zwolle  13:30/15:00 - 16+

Workshop Cospaces: Augmented Reality
In de workshop Augemented Reality kan je je eigen virtuele wereld 
creeren.  Deze wereld kan je daarna met een VR bril bekijken. Daarnaast 
kan je ook je animatie uit die wereld halen en in de werkelijke wereld 
bekijken door een telefoon of tablet. 

1 Okt.
Stadkamer Zwolle  19:30/21:30 - 8 tot 13 jaar

Workshop Cospaces: Virtual Reality
Stap in een virtuele wereld en kijk 360 graden om je heen. Hoe mooi is het 
als je deze wereld zelf bedacht en gefilmd hebt? 

21 Okt. Stadkamer Zwolle  15:30/17:30 - 8 tot 13 jaar
Skills Dojo op het Makersplein
We laten je zien wat Kunstmatige Intelligentie (of A.I.) is en hoe ‘slimme 
computerprogramma’s en zelflerende machines’ er dagelijks gebruik 
van maken. Na een inleiding over A.I. ga je zelf iets programmeren 
(een chatbot of een kameleon die kleuren kan herkennen bijvoorbeeld) 
waarbij je A.I. toepast. Hoe slim is jouw machine?

1 Okt.
Bibliotheek Deventer  14:00/16:00 - 9-12 jaar

Docu gevolgd door interactieve lezing 
‘Verslaafd aan algoritmes’ door Doortje 
Smithuijsen 
Na het vertonen van de docu ‘Volg je me nog’ laat Doortje Smithuijsen 
in een interactieve lezing zien hoe slim apps en sociale media in elkaar 
zitten om ervoor te zorgen dat je blijft doorscrollen en -swipen.

19 Okt. Bibliotheek Deventer  19:30/21:30 - 16+

Lezing: Daan Weddepohl over de rol van 
technologie t.b.v. duurzaam leven en delen
Daan Weddepohl (oprichter van Peerby) vertelt over technologie als 
middel om duurzaam delen en sociale verbinding te bevorderen.

26 Okt. Bibliotheek Deventer  19:30/21:30 - 18+

Workshop: Robot Cozmo

Expositie:  Alledaagse intelligentie

Interactieve expositie: ‘What the Future 
Wants’

Cozmo is een intelligent robotje met een heel eigen persoonlijkheid. 
Cozmo ontdekt, onthoudt en reageert op zijn omgeving. Je kunt spelletjes 
met Cozmo spelen, maar hem ook opdrachten geven en programmeren. 
Cozmo heeft ook energie nodig. Je moet dus wel goed voor de robot 
zorgen!

Artificial Intelligence (AI). Bij dat woord denken we vaak aan robots, 
futuristische toekomstscenario’s en veel ingewikkelde technologie. Maar 
wist je dat AI helemaal niet zo futuristisch is? Het zit namelijk allang in ons 
dagelijkse leven verworven. Veel van ons maken er bijna elke dag gebruik 
van - soms zonder dat we daar stil bij staan.
Weet jij waar AI allemaal voor gebruikt wordt? Ontdek het tijdens de 
AI-parade aan de hand van korte verhalen! Bij de installatie ‘Alledaagse 
Intelligentie’ van Muzus vindt je alledaagse situaties, en leer je hoe AI hier 
nu al wordt ingezet, of in de toekomst ingezet kan worden. Vergeet niet 
jouw reactie achter te laten, want wij zijn benieuwd: hoe zie jij de rol van AI 
in de toekomst voor je? 

What the Future Wants is een tot nadenken stemmende expositie 
over creativiteit, jongeren en datageletterdheid. Deze tentoonstelling 
is ontwikkeld met en ontworpen voor jongeren om zo een mening te 
vormen over hun digitale toekomst.

Bibliotheek Enschede  14:00/15:30 - 7 tot 12 jaar

Workshop: Ai smart lappen
De smartlap is het toonbeeld van spijt en rauwe, menselijke emotie. Kan 
een algoritme , een computer, dit snappen en een smartlap maken met 
een échte snik? Met het smartlappen-algoritme schrijft iedereen zijn eigen 
levenslied!

1 Okt.

Workshop: Ai pottenbak robot
Mens en machine worden in de media nogal eens afgeschilderd als elkaars 
concurrent. Vergeet alle robots die ons ‘inhalen’, ‘verslaan’ of ‘vervangen’ en 
kom gezellig versmelten met onze pottenbakrobot.

1 Okt. Bibliotheek Hengelo Stad  14:00/15:30 - alle leeftijden

Workshop Cospaces: Virtual Reality
Bouw samen een virtuele wereld. Zet een VR-bril op en treed binnen in 
een wereld die je zelf kan vormgeven. Wie heeft de beste ideeën voor een 
virtuele wereld? Kom experimenteren met VR. 

Bibliotheek Enschede   15:00/15:30 - alle leeftijden16 Sept.
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Bibliotheek Hengelo Stad  10:00/16:00 - alle leeftijden

Okt.1

Tegenlicht Meet Up   
Godsdienst heeft een nieuwe concurrent: het dataïsme. De overtuiging 
dat uiteindelijk alles, ook het leven zelf, niets meer is dan data.Wat 
betekent het dataïsme voor de toekomst van religie en spiritualiteit? 
En kan het ons  ook zingeving bieden? Filmmaker Hans Busstra, die als 
gereformeerde domineeszoon de kerk verliet, gaat op zoek naar zingeving 
en spiritualiteit in het tech-tijdperk.  Na de aflevering (45 min) gaan we 
met elkaar in gesprek hierover. 

Bibliotheek Enschede  10:00/12:00 - 7 tot 12 jaarOkt.17


