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Ben jij een BIT of een BYTE? Daar kom je achter
bij ELLIE de interactive alley, of bij de introductieshow. De tracks vind je op de plattegrond. Check
de Trackbalie in Hal 1 als je vragen hebt!
Nice to know: Bij de BYTE track verzamel je de
onderdelen voor een DIY zaklampje. Bij de BIT
track word je beloond met een hologram van
jezelf.

[Night of the Nerds hoofdpodium]

Met introductieshows over het programma en
uitleg over de tracks BIT en BYTE, de theatershow ADA.ADA.ADA, TechTalks met updates
over nieuwe tech en een Masterclass.
Introductieshow
Introductieshow
ADA.ADA.ADA deel I
Introductieshow
ADA.ADA.ADA deel II
Introductieshow
TechTalk Drones, [Ties van Loon,
BlueJay]
16.30 TechTalk Virtual reality
[Tim van der Grinten, Enversed]
17.30 Masterclass Ontwerpen
voor de Hololens [TWNKLS]
19.00 ADA.ADA.ADA
12.00
13.00
13.25
14.00
14.25
15.00
15.30

19.00 ADA.ADA.ADA <Hoofdpodium, Hal 1>
19.00 Speel de beste Nederlandse games van
2017: Horizon Zero Dawn, Hidden Folks,
Lieve Oma en Herald
20.00 Live Coding Club Performance met Sonic
Pi door Arvid Jense
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<BIT en BYTE Tracks>

[Night programma]
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Animatie Lab
HKU - AKV
St. Joost

HOOFDPODIUM:
Shows
ADA
TechTalks

[Night of the Nerds VlogSide]

[Workshops Creative Tech Academy]

INGANG NIGHT OF THE NERDS

ENTREE
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De workshops duren circa 40 minuten en het
aantal plaatsen is beperkt. Tickets in Hal 1 bij
info balie.
Locatie < Hal 1 zone 2 en Hal 3, zone 14 >
Starttijden: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.00 uur
> Bouw een Night of the Nerds chatbot
> Jammen met sound en video's
> Data detective spel
> Programmeren van muziek met Sonic Pi
> Programmeren van gedichten en songteksten
> Snap smart cities
> Programmeren van 3D games
> Digitaal stalken. Kruip in de huid van een
digitaal algoritme
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Hololens:
TWNKLS
Snap That
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Phenom
Nano
microscoop

INGANG
SHOWS

Pak zelf het podium, en maak een beeld
reportage met je telefoon over de tech op Night
of the Nerds! Op de VlogSide krijg je een briefing,
tips & tricks van echte pro’s (filmmaker, editor en
journalist). En dan aan de slag met interviewen
en filmen. Plaats je resultaten op Instagram. De
pro’s op de VlogSide geven je graag tips voor
editing en filters. Er is een mooie prijs te winnen!

Doe je mee?

Here en Philips: Robot
indoor Estelle
positioning
Indoor
tech
drone

3D
printers

VR
Human
Tetris
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design- en creative
tech installaties:
KOVR, Digital anatomy,
TU/e en HAN
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toop gram
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Bij de info balie kun je terecht voor workshop –
en TechTalk tickets en vragen over het
programma.
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INFO TRACKS

AV
Studio

> Infobalie en Trackbalie in HAL 1
> Snacks en drankjes in HAL 2

INFO BALIE

LumenUs

Beleef tech en creativiteit
in 67 activiteiten

GARDE
ROBE

Check it!
En volg de BIT
of BYTE Track

Ellie
interactive
alley

#notn17

www.nightofthenerds.com

workshop
Chatbot

www.facebook.com/
nightofthenerds

Ben jij een BIT
of een BYTE?

Lounge

HAL 1
#notn17
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diy
transportband

HAL 1
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HAL 3
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■ VlogSide. Help mee aan de Night of the Nerds filmreportages op Instagram.
Met een workshop filmediting. Er is een mooie prijs te winnen. Houd Instagram van Night of the Nerds
in de gaten!
■ Workshop: Bouw mee aan de chatbot die alles weet over wat er te doen is op Night of the Nerds
[Noprotocol]*
■ ELLIE, de interactive alley, die vaststelt of jij een BIT of BYTE persoon bent.
■ LumenUs, een interactieve installatie van lichtgevende staven en staalkabels die via sensoren reageert
op bezoekers [TU/e]
■ HOOFDPODIUM met Introductie show, ADA.ADA.ADA theater en TechTalks over drones en virtual reality
(zie timetable pp @@)*
TRACK
■ Via de interactieve installatie Sensotoop snap je hoe jouw smartphone werkt. Alle sensoren en de
processor van je mobiel zijn erin verwerkt [Mats Horbach]
■ Maak in één minuut je eigen hologram met deze speciale installatie. Je vindt jouw hologram op
Facebook [Fontys]
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ANIMATIE LAB
■ Kijk live mee met welke skills en tools absurde 3D animaties worden maakt [Alex Scale, HKU]
■ Hoe werkt Quintus Glerum aan Monday Morning, een animatie waarin 3D- en 2D beelden worden
gecombineerd [AKV St. Joost]
■ Zie hoe Marvin Dophemont geluidsfrequenties vertaalt naar visuele vormen.
Resultaat een creatief beeldverhaal [AKV St. Joost]
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■ Ervaar met Snap That hoe virtuele materie aanvoelt in een Hololens toepassing [Sander Veenhof]
■ Ervaar met de Hololens, hoe augmented reality je helpt om als operator een productielijn aan te sturen
[TWNKLS]
■ ODU, een virtual reality experiment naar de gelimiteerde ruimte binnen VR
[Wessel Baay, John van Engelenburg, HKU]
■ VR installatie ALICE. Test of ALICE wel/niet een Artificial Intelligence is [AKV St Joost]
■ Beleef de VR party game! Speel Human Tetris, en je vriend(inn)en bepalen hoe moeilijk je het hebt [Q42]

5

■ Elektronische muziek playground: bespelen en uitproberen van een hele lading elektronische
muziekinstrumenten [Arvid Jense]
■ 20.00 uur Live Coding Club Performance met Sonic Pi [Arvid Jense]
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BYTE TRACK
■ Kom erachter hoe ASML werkt met licht, lenzen, spiegels, precisie en software [ASML]
■ Ga in gesprek, stel vragen en maak selfies samen met ADA LOVELACE van de theatershow [ASML]
■ Hoe staat het met jouw skills? Test je 3D pen vaardigheden met een concrete opdracht [ASML]
■ Snap de software in de Ada Lovelace jurk, speel met licht bij het Ketspel en test je skills voor het
werken met lenzen met een upside-down bril op je neus! [ASML]
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■ Leer alles over de sensoren, camera’s en data van Stratumseind LivingLab, de slimste straat van NL
Stratumseind 2.0 [DITSS]
■ Snap smart cities met een interactieve maquette * [STRP Share]
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GAMES
■ Speel de game Starfighter inc. die is gemaakt met de kennis van de wetenschap
[David Wessman, NHTV]
■ Defend your friend, de coöperatieve puzzelgame waar je elkaar beschermt ieders sterke capaciteiten
[Team Frenemies, NHTV]
■ Kabounce, de competitieve multiplayer pinball game waarin jij de pinball bent!
■ Game installatie Push to Populate. Een experiment met randomization [AKV St. Joost]
■ Evil Weblords II, de not so serious megagrote videogame installatie die je speelt met kinect
[Oneseconds]
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■ Wat zijn de voordelen van indoor positioning tech? Lever creatieve ideeen voor de
Indoor-Positioning-App [Philips Lighting]
■ Bewonder de allereerste indoor drone van de wereld. Deze is autonoom, veilig, behulpzaam, slim en
sociaal [Blue Jay Eindhoven]
■ Snap indoor tracking technologie, Ultra Wideband (UWB). Wordt gebruikt om in gebouwen
nauwkeurig de locatie te bepalen [Here]
■ Maak kennis met prinses Estelle, de eenarmige robot die non-stop werkt en de saaie klussen doet
voor haar collega’s [Here]
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■ Slagerij de Hamvraag: praat over en proef het duurzame voedsel van de toekomst! [Foodup! Brabant]
■ De nieuwste 3D printers, en voor de lol een echte pannenkoekenprinter! [Makerpoint Conceptstore]
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■ Snap hoe het is om een robot te zijn met de Androïde/Humanoïde robot installatie [Freerk Wieringa]
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BIT TRACK
■ Een revolutie in kledingmaken: Digital Anatomy, t-shirts maken met siliconen en een mal
[Fabian Briels]
■ In één blik zien of je rood staat op de bank met de klok die jouw financiële data visualiseert
[Kim Sauvé, TU/e]
■ Met installatie LOOP, de design stappenteller, zie je in één keer of je voldoende werkt aan je conditie
[Kim Sauvé, TU/e]
■ De jas KOVR beschermt je privacy en maakt je voor alle apparaten en systemen digitaal onzichtbaar
[Marcha Schagen, Leon Baauw]
■ Digitaal en interactief weven met de installatie Weefbinder [Textielmuseum]
■ Met Be The Mannequin maak je je eigen digitale paspop waarmee je kleding uit webshops online
kunt passen [HAN]
■ Ervaar met Heart Bloom de variatie van jouw hartritme. Je hartslag wordt vastgelegd in een uniek
getekende 'bloem' op papier [Bin Yu, Rogier Arents, TU/e]
■ Sophrosyne maakt een einde aan beeldschermverslaving en geeft jou weer de regie over techgebruik
[HAN]
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Bosch Rexroth
Racing Simulator
Bosch
Connected
technology

VR Game
Pressure
Cooker
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Micro:bit
Escaperoom
Pong
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■ Escape Experience: Ontsnap als hacker óf slachtoffer uit deze real life cybersecurity escaperoom
[Fontys]
■ Test je horeca skills met de VR game Pressure Cooker [Enversed]
■ Stap in de Micro:bit Escaperoom en ontsnap door opdrachten op te lossen met de micro:bit, een
nieuwe micro-computer [DevLab]
■ Atari videogame Pong is terug! Maar dan groter en helemaal anders [Tom Huijben, Wouter Witteman,
Van Maerlantlyceum] Pong is terug!
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■ Waan je even een straaljagerpiloot in de F-35 simulator [Ministerie van Defensie]
■ Ga met je vriend(inn)en op de foto en wordt gephotoshopt in een stoer decor [Ministerie van Defensie]
■ Snap hoe innovatieve connected technology werkt voor smart cities [Bosch]
■ Stap in de Rally Racing Simulator en laat zien dat jij de 330 pk’s van deze auto kunt temmen
[Bosch Rexroth]
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■ First Lego League off season
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■ Ontdek de Nano microscoop en beleef de griezelig uitvergrote teek in VR [Phenom World]
■ Kom alles te weten over de mogelijkheden voor de toekomst van mierenzuur, de nieuwe brandstof
[Team Fast]
■ Met knip-, plakwerk en creativiteit bouw je een eigen raceauto met een elektrische aandrijfmotor [VDL]
■ Programmeer en leer hoe je automatisch gestuurde voertuigen foutloos door een haven loodst [VDL]
■ Korte demonstraties van coole e-bike voor defensie en politie die onder extreme omstandigheden
prima functioneert [VDL]
■ Kom je mobiele telefoon opladen in de speciale oplaadpaal van VDL en leer tijdens de oplaadtijd alles
van e-mobility en batterijvermogen [VDL]
■ Parkeer een miniatuur MINI snel en foutloos met een robot [VDL]
■ Maak je eigen (zak)lamp met de onderdelen die je hebt verzameld bij de BYTE TRACK
■ Een challenge in de virtuele wereld! Voer een opdracht uit met de peddels in VR [Vanderlande]
■ Maak met houten onderdelen en andere materialen een DIY transportband. Welk team is het snelst?
[Vanderlande]

Data
detective spel

6

WORKSHOPS

What
the
Hack?!
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Fontys
POPUX Lab:

games:
Reflect
Heart's Medicine
Dragow
Elevator
Enversed game

First Lego League off season

* voor deze workshops heb je tickets nodig

[Ben jij een BIT of een BYTE?]
Daar kom je achter bij ELLIE de interactive
alley, of bij de introductieshow. De tracks
vind je op de plattegrond. Check de Trackbalie in Hal 1 als je vragen hebt!
Nice to know: Bij de BYTE track verzamel je
de onderdelen voor een diy zaklampje. Bij de
BIT track word je beloond met een hologram
van jezelf.

BIT TRACK Ga naar zone 2 , 12 en 13

13

14

BIT TRACK
Tot 18.00 uur Nieuwe gameprojecten testen met de nieuwste tech in POPUX Lab van Fontys:
■ Reflect [Napalm Tree]
■ Heart’s Medicine [Blue Giraffe]
■ Dragow [Pillow Willow]
■ Elevator [IJsfontein]
■ VR game [Enversed]
■ What the hack?! [Fontys]
19.00 uur Speel de beste Nederlandse games van 2017:
Horizon Zero Dawn, Hidden Folks, Lieve Oma en Herald
WORKSHOPS
■ Digitaal stalken, kruip in de rol van een digitaal algoritme en verzamel gegevens over personen*
[Leon Baauw]
■ Programmeer je eigen 3D Game met Unity* [Fontys]
■ Jammen met beelden en geluid* [Creative Tech Academy, Edutones]
■ Sonic Pi, muziek programmeren*[Creative Tech Academy, Edutones]
■ Programmeren van gedichten en songteksten* [Felienne Hermans, TU/d]
■ Data Detective spel; leer hoe je onderzoek doet met data * [Creative Tech Academy, Max Laane, Saxion]

BYTE TRACK: Ga naar zone 6
[Night programma]
19.00 ADA.ADA.ADA <Hoofdpodium, Hal 1>
19.00 Speel de beste Nederlandse games
van 2017: Horizon Zero Dawn,
Hidden Folks, Lieve Oma en Herald
20.00 Live Coding Club Performance met
Sonic Pi door Arvid Jense

