FUTURE FLUX FESTIVAL 15 JUNI 2018

Adres: RDM Straat 1
Onderzeebootloods & RDM Innovation Dock
15 June 2018

INLEIDING
Iedereen kent de nieuwe technologieën zoals drones, 3d printing, robotics etc.
die in de afgelopen 10 jaar ontstaan is. We waren als RDM een belangrijke
etalage voor deze opkomende technologieën in de Rotterdamse haven regio.
De afgelopen 2 jaar hebben wij met het Future Flux Festival de link weten te
leggen tussen deze technologieën en de kunsten. FFF heeft een positieve naam
opgebouwd en een andere kijk gegeven op techniek en creativiteit.
Dit jaar starten we met een vers team en een nieuwe focus. De basis blijft
uiteraard technologie en de maakindustrie, maar we plaatsen het binnen haar
maatschappelijke context. Daarmee leent het zich uitstekend om blikken te
verbreden.
Technologie heeft zich dusdanig ontwikkeld dat we voetsporen kunnen zien in
elke grote sector, overal veranderd er enorm wat en die innovaties en makers
willen we daarom ook graag meer plek bieden dit jaar. Welke verschuivingen
heeft de maakindustrie met gebruik van technologie veroorzaakt en welke
trends komen op die we niet zomaar links kunnen liggen en hoe veranderd de
haven van Rotterdam hierin mee. Met RDM Makerspace en de Innovation dock
huisvest het havengebied de jongens en meiden die de toekomst in handen
hebben, het wordt tijd om deze aan het licht te brengen op een podium.
Ook veranderd er buiten veel, scholen veranderen mee met de technologie en
afstudeerders op ieder niveau realiseren fantastische projecten, maar wie kan
deze projecten nou echt bewonderen? Dit jaar nodigen we deze jonge makers
ook uit om hun visie van de toekomst in beeld te brengen en in discussie te
gaan met bezoekers en bedrijven over hoe we deze samen een mooie vorm
kunnen gaan geven. Iedereen is daarom ook welkom om mee inspiratie op te
doen en kennis te delen in de editie van 2018.
Over RDM
RDM is het visitekaartje voor de maakindustrie. Jonge makers komen hier in
contact met professionals uit het bedrijfsleven. Makers hebben hier alle
vrijheid en ruimte om projecten te realiseren. Professionals en jonge makers
geven hiermee een boost aan de haven van Rotterdam.
Wat je bij RDM kunt, kun je nergens anders. Make it in Rotterdam, make it
everywhere. RDM is de hotspot voor de nieuwe maakindustrie, om producten
slimmer, sneller en beter te maken.

PROGRAMMA FFF 15 JUNI
12:00 – 12:30 Walk-in
12:30-13:00 Wake-up call
TECHNOLOGY DISRUPTION

Fountainheads – Wim van
Rooijen

13:00-15:00 in gesprek met DE
MAKERS achter de Technologie

Explore & Make new
Technology on 10
playgrounds
Freedom of the feet

15:00-17:00 HEROES OF
INNOVATION presenteren hun
innovaties

3 Presentations | Collegetour
met Léon Kranenburg (1u) |

Time to explore Innovation
17:00-18:00 Networking & Music dock & enjoy drinks
18:00-21:00 Networking & Music
Onderzeebootloods
De onderdelen in detail:
MEET THE MAKERS (Plenair 13:00-15:00 – Open tot 1800)
Hoe kom je nou laagdrempelig in gesprek met de slimme jongens in de
garageboxen, op de werkplaats en op de zolderkamers. De volgende Elon Musk
of misschien wel Stephan Hawking of Steve Jobs. Ga jij met ze in gesprek? De
vloer biedt ruimte voor veel startups en interessante maakprojecten en
bezoekers kunnen in roundtable gesprekken, workshops, of try-outs over
specifieke thematieken meer diepgaande kennis en nieuwe skills op kunnen
doen. Ze zeggen weleens dat jongeren de creativiteit en de grote dromen in
handen hebben en dat de wijsheid om deze creativiteit te verzilveren ligt in het
omzetten van ideeën naar prototypes en bedrijven. Dit gebeurd daadwerkelijk

in de Innovation dock en in de makerspace en wij maken het zichtbaar op deze
dag voor ieder die het wil ontdekken die dag in het groot. Jonge en oude
makers vinden elkaar en belangstellende gaan met ze in gesprek.

100 makers| 10 themes | Experience | Envision | Make
THEMA’S: ROBOTICS | MANUFACTURING4.0 | IoT & LoRa | AI |
CIRCULAR ECONOMY | BLOCKCHAIN | MOBILITY &
INFRASTRUCTURE | CONTECH & PROPTECH | INTERACTIVE ARTS &
MEDIA | ENERGY & WATER
HEROES OF INNOVATION (15:00-17:00)
Welke helden leiden de vooruitgang in innovatie? In een college tour setting
gaan we na een korte blik op de toekomst in gesprek met deze helden. Zowel
afgevaardigden studenten van de HRO en topnamen uit de nieuwe industrie
bespreken met elkaar en het publiek waar we naartoe gaan. Van superhelden
technologie tot innovators in de industrie.

DRINKS & NETWORKING (17:00-19:00) – CLOSING PARTY (19:0021:00)
We eindigen de dag met een borrel met alle aanwezigen, het festival wordt
afgesloten met een DJ/Band die tot 21:00 draait. Zowel een opkomende naam
als bekende naam in de muziekwereld nemen het podium over, ook krijg je de
kans om een kijkje te nemen in de Innovation dock waar verschillende
ondernemers en nieuwe makers zichzelf presenteren in het groot.

We nodigen je van harte uit om bij het festival als belangstellende
of als bijdrager mee er een mooi event van te maken samen.

Entree: Gratis
Aanmelden: vanaf mei via website http://futurefluxfestival.nl
Bijdragen aan het festival: Schrijf je in via http://bit.ly/IkmaakFFF om
exposant te worden of om inhoudelijke workshops te verzorgen
rondom een thema.
Wij zijn nog altijd op zoek naar de 5 meest indrukwekkende makers
op ieder thema, draag dus gerust iemand aan die jou inspireert! Van
groot bedrijf met innovatief project tot aan zolderkamer
uitvindingen, we brengen zoveel mogelijk samen.
Inspiratie opdoen van vorige edities en een kijkje in de keuken in het
RDM? Bekijk dan vooral deze video’s.
- Future Flux Festival 2016
- Future Flux Festival 2017
- RDM Makerspace
De eerste 20 projecten zijn reeds bevestigd!
Alvast bedankt. We zien elkaar op 15 juni!
Team Future Flux Festival 2018

