
 

 

Det Mobile Fablab 
Få fart på innovationen - Det Mobile FabLab er et rullende digitalt 
prototypeværksted. Her er alt, hvad der skal til for at prøve mulighederne inden 
for 3D-printere, CNC-skærere og en række andre ting.  
 
Du kan opleve hvilket potentiale, der ligger i at bruge teknologi til prototyper og 
innovation. Og der er også gode muligheder for sparring med FabLabs personale. 
 
Det Mobile FabLab er en del af en verdensomspændende bevægelse startet på MIT 
(Massachusetts Institute of Technology).  
 
Se mere her www.detmobilefablab.dk  
 
 

P R O G R A M  
Torsdag den 13. november 2014 
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg  
 
09.15 Velkomst og præsentation af Fablab.  
 Hvor alle kan komme og se og høre mere om mulighederne med 

makerbevægelsen, produktudvikling, rapid prototyping, digitale 
teknologier, som 3D-print, laserskæring, cnc-fræsning mm. Der er åbent 
fablab hele dagen i Det Mobile FabLab, hvor alle er velkommen. 

 
10.00 Innovativ workshop: Fokus på produktudviklingsprocessen, hvor man 

samtidig får testet idéer af med prototyper med det samme.  
 
15.00  Individuel Sparring: Det er muligt at få sparring på din ide/prototype 

mm. Book gerne en tid på kontakt@fremtidsfabrikken.com – Du kan 
vælge mellem 30 og 60 minutter. Hvis du har emner Fablab skal 
undersøge, så send gerne en mail til Randi på rte@vhsj.dk  

 
17.00 Forventet afslutning, hvis der er mange kan tidspunktet rykkes lidt. 
 
 
Fredag den 14. november 2014 
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg  
 
09.15  Velkomst og præsentation af Fablab.  
 Hvor alle kan komme og se og høre mere om mulighederne med 

makerbevægelsen, produktudvikling, rapid prototyping, digitale 
teknologier, som 3D-print, laserskæring, cnc-fræsning mm. Der er åbent 
fablab hele dagen i Det Mobile FabLab, hvor alle er velkommen. 

 
10.00 Individuel Sparring: Det er muligt at få sparring på din ide/prototype 

mm. Book gerne en tid på kontakt@fremtidsfabrikken.com – Du kan 
vælge mellem 30 og 60 minutter. Hvis du har emner Fablab skal 
undersøge, så send gerne en mail til Randi på rte@vhsj.dk 

 
14.00  Afslutning og dialog med Fablab 
 
 
Tilmelding inden 4. november til kontakt@fremtidsfabrikken.com  
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