
Coronatoegangsbewijs
Night of the Nerds houdt zich aan de regels van de 
overheid. Een Coronatoegangsbewijs is verplicht. Bij de 
ingang van locaties wordt gevraagd om bewijs van 
vaccinatie, recent herstel van COVID-19 of negatieve 
coronatest (QR-code) te tonen, samen met een geldig 
identiteitsbewijs.

Eten en drinken
Bij de locaties van Night of the Nerds is geen eten en 
drinken verkrijgbaar.
Tip eten en drinken: Vershal het Veem, Torenallee 86-02, 
5617 BE Eindhoven. Met een Albert Heijn supermarkt.

LET OP:
Night of the Nerds werkt met vaste tijdslots. 
Zorg ervoor dat je op tijd arriveert bij de locaties!
Ben je te laat dan kunnen we helaas geen 
toegang garanderen.

Voor vragen kun je terecht bij medewerkers van Night 
of the Nerds. Zij zijn op elke locatie aanwezig en te 
herkennen aan een Night of the Nerds T-shirt.

www.nightofthenerds.com

Night of the Nerds is mede mogelijk gemaakt door:
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Programma Fontys ICT InnovationLab
Programma is op de 2e verdieping

Workshop Deepfake video's
Met bepaalde software kan je iemand iets laten 
zeggen wat hij nooit heeft gezegd. Hoe herken je en 
maak je zulke nepvideo's?

Workshop Programmeer jouw 3D game
Je leert de basis van een Unity 3D game in elkaar te 
zetten. Deze kun je zo spannend maken als je zelf wilt.

Yokufa party game
Een op spreuken gebaseerde arena gezelschapsduel 
voor 2-4 spelers

Simulatie game Cities:Skylines
Speel en ervaar de serious game Cities:Skylines waarbij 
de stad zo realistisch mogelijk wordt nagebootst. 
Hiermee kunnen oplossingen voor complexe vraag-
stukken worden onderzocht.

Videobellen en emotieherkenning
Via een beeldverbinding is het nu mogelijk om te zien 
hoe iemand zich voelt. Ervaar hoe dit werkt en waar-
voor je deze innovatieve toepassingen zinvol kunt 
gebruiken.

Fontys Game UX Lab 
Ga los bij het testen van 25 (!) nieuwste entertainment 
en serious games van Fontys interaction design 
studenten. Jouw kritische feedback is zeer gewenst.

Programma POPEI
Workshop Muziek programmeren met Sonic Pi
Welkom in de toekomst van muziek met de gratis 
software Sonic Pi. Programmeer beats en sounds, voeg 
effecten toe en experimenteer met random getallen. 
Zo blijft je muziek vanzelf veranderen. 

Programma MU Hybride Art House
De creatieve coded game
Programmeren wordt super interessant met deze 
escaperoom game! Je maakt kennis met creatief 
programmeren, zoals puzzelen met algoritmes en het 
kraken van codes door patronen te ontdekken. 

RGB Together interactieve installatie
Rood, groen en blauw zijn de basiskleuren van scher-
men. Je ervaart hoe je digitaal kleuren kunt mixen. Je 
lichaam en je bewegingen zijn instrumenten om com-
plexe kleuren te creëren (doorlopend).

Video-installatie NO EXIT 
In de wereld van kunst wordt ook gewerkt met de 
nieuwste technologieën. Beleef en bewonder de door 
algoritmen aangestuurde video-installatie NO EXIT, 
een soort visuele gecodeerde opera (doorlopend).

Media-installatie LAWKI-Alive
Meet the maker sessies. LAWKI–Alive brengt de 
onvoorstelbare hoeveelheid digitaal beeldmateriaal 
die we dagelijks bekijken en uploaden terug tot een 
dynamische livestream aangestuurd door een AI en de 
bewegingen van bezoekers.
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Adressen
Fontys ICT InnovationLab
Achtseweg Zuid 151 C
5651 GW Eindhoven

MU Hybride Art House
Torenallee 40-06 
5617 BD Eindhoven

POPEI
Klokgebouw 300
5617 AD Eindhoven



Coronatoegangsbewijs
Night of the Nerds houdt zich aan de regels van de 
overheid. Een Coronatoegangsbewijs is verplicht. Bij de 
ingang van locaties wordt gevraagd om bewijs van 
vaccinatie, recent herstel van COVID-19 of negatieve 
coronatest (QR-code) te tonen, samen met een geldig 
identiteitsbewijs.

Eten en drinken
Bij de locaties van Night of the Nerds is geen eten en 
drinken verkrijgbaar.
Tip eten en drinken: Vershal het Veem, Torenallee 86-02, 
5617 BE Eindhoven. Met een Albert Heijn supermarkt.

LET OP:
Night of the Nerds werkt met vaste tijdslots. 
Zorg ervoor dat je op tijd arriveert bij de locaties!
Ben je te laat dan kunnen we helaas geen 
toegang garanderen.

Voor vragen kun je terecht bij medewerkers van Night 
of the Nerds. Zij zijn op elke locatie aanwezig en te 
herkennen aan een Night of the Nerds T-shirt.

www.nightofthenerds.com

Night of the Nerds is mede mogelijk gemaakt door:
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Programma Enversed VR Centre
Programma is op de 7e verdieping in het Veemgebouw

VR monument INKTZWART
Een poëtische virtual reality-ervaring waarin de herinnering aan de 
MH17-ramp centraal staat.
VR game: pinguïns stapelen
Je wordt uitgedaagd om een zo hoog mogelijke toren te maken van 
schattige pinguïns.
Cleanroom VR training
Een VR training voor nieuwe schoonmaak cleanroom medewerkers die 
zich speciale technieken eigen moeten maken.
Post Human Park VR Experience
Een grappige absurdistische toekomstfantasie over een tijd waarin 
dieren aan de macht zijn. 
Social Distortion VR Experience
Een webgebaseerd interactieve soundscape in VR, waarin je rond kunt 
dwalen in een wereld met nieuwe geluiden.
Gossip Bots
Een digitaal project van Quintus Glerum waarin je meemaakt hoe 
machines, twee bots, eindeloos kunnen roddelen over jou en andere 
mensen.
VR documentaire Meet the soldier
VR documentaire van Hack the Planet over twee strijders van vijandige 
stammen in Oeganda, die elkaar in VR ontmoeten en begrip krijgen 
voor elkaar. 
Hoe gaat een VJ te werk?
Een kijkje in de keuken bij VJ GOStijn (Stijn Goossens) die laat zien 
welke apparaten en software hij gebruikt

Feel the future met creative coding
Timo Hoogland laat zien hoe tof muziek programmeren is en hoe je dit 
zelf kunt leren. Met veel praktische tips van de meester.
Installaties Cluster & Syncretisms
Cluster van Quintus Glerum is een autonoom robotische levensvorm 
die door zijn omgeving  leert te bewegen en te reageren. Syncretisms 
is een fantasierijk interactief muziekinstrument van componist Alan 
Ahued Naime. Speel met de verschillende digitale en analoge media.
Snapchat Augmented Reality game
Een grappige Snapchat game voor duo’s waarbij de een instructies 
geeft aan de ander. Gemaakt door Sander Veenhof.
Interactief hoorspel OSG
Meer inzicht krijgen in online seksueel geweld met een interactief 
hoorspel van Sint Lucas studenten. 
Global warning escaperoom
Een leuke online escape room met mix van fysieke en digitale puzzels 
waarbij je ook leert over vervuiling en uitputting van oceanen.
Art Call, schilderen met je stem
Hoe leuk is dat, een uniek kunstwerk maken bij een videogesprek. De 
stem activeert de verf en de muis stuurt de kwast. Gemaakt door 
Nicole Tencha met coaching van Studio Krom.
AR – Short stories
Grafische illustraties waaraan een extra verhaal met een animatie of 
gedicht is toegevoegd met Augmented Reality. Gemaakt door Jimi 
Eichhorn. 
Generation XYZ
Een Augmented Reality-installatie waarbij je zelf aan de slag gaat als 
designer. Gemaakt en bedacht door Post Neon.
Serious game MikroLokaal
Leren hoe microben samenwerken om jouw (on)gezond te maken? 
Speel deze serious game en je komt het te weten! 
ASML breinkraker games en upside-down glasses
Spiegels en lenzen zijn een belangrijke basis voor de ASML machines. 
Jouw skills met het werken met lenzen worden met deze spellen op de 
proef gesteld.
Enversed VR parachute ervaring
Beleef in VR de parachute experience
Fotomoment in de Night of the Nerds fotostudio!
Een tof aandenken aan Night of the Nerds. Strike a pose and let’s 
polaroid your story!
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Adres
Enversed VR Centre
Veemgebouw etage 7
Torenallee 100 – 02
5617 BE Eindhoven
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