
Minihack 
för barn och unga 7-15 år

• Prova på programmering 
• Robotworkshop

Gratis men begränsat antal platser.  Anmälan 
till elin.kusmin@datamuseet.se.
Föräldrar är välkomna att delta i workshopen 
eller lyssna på föreläsningar under tiden.

Nils Olander (Tekniska museet) inviger nya 
Digitala Drömmar, vår permanenta utställning 
om svensk it-historia.

NyöppNiNg av 
Datamuseet

spelfestival miNihack

tisDag 9/12 ONsDag 10/12 tOrsDag 11/12

kl 18 kl 17–19.30

kl 17.15–18.15

kl 18.45-19.30

kl 12–13

kl 19–22

kl 15–20

kl 18–20

Nördmingel på Hagdahls
Vi har bjudit in alla föreläsare från Nördcafé – 
kom och mingla med dem på Hagdahls! 

Afterwork och fika till förmånliga nördpriser.
Öppen nördscen – välkommen att berätta om    
DITT intresse! 

Gratis fika till alla som tar plats på scenen!
Ta gärna med egna saker att visa upp. Om du 
vill boka ett bord, kontakta Elin Kusmin på 
elin.kusmin@datamuseet.se. Det är självklart 
kostnadsfritt.

I samarbete med SVEROK I samarbete med LiU/CoderDojo och .SE

Hemligheten bakom det svenska 
spelundret
Per Strömbäck – Dataspelsbranschen
Lunch + föreläsning: 100 kr. 
OBS! Förbokning till elin.kusmin@datamuseet.se

Spelhall 
Retrospel – Nya dataspel – Brädspel 
– prova virtual reality med nya Oculus Rift! 

Workshop i pixelkonst
för barn och vuxna

Seminarium om spelkultur

Spelvärlden - idag och i framtiden  
Kerstin Alex – spelskribent på Aftonbladet

Respect All, Compete! Om E-sport och respekt  
Mattias von Gegerfelt och Jesper Englin – Sverok

Paneldiskussion om spelkultur
Mattias von Gegerfelt, Jesper Englin, 
Kerstin Alex och ungdomsgruppen Amiga

Mat och fika finns att köpa.

Nyfiken och närvarande - att prata 
med unga om nätet
Åsa Secher – journalist som skrivit 
föräldraguiden “Motverka nätmobbing”.
Avslutas med tips från ungdomsgruppen 
Amiga.

Kl 18.15–18.45: Fikapaus (synkas med 
programmeringsworkshopen)

Fejkade mord och vithajar i Gävle – 
att faktakolla virala storys
Jack Werner – journalist på Metro, driver 
källkritiska ”Viralgranskaren”

Mat och fika finns att köpa.

Hela veckan
Se även utställningarna Spela roll – om svensk 
datorspelshistoria – och Nördcafé All-Stars – 
porträtt av våra föreläsare från Nördcafé.
 
Utställningarna är öppna 11–20 under hela 
jubileumsveckan.

Gratis guidade visningar kl 13 & 14 ons–fre.

10 år med Datamuseet IT-ceum – 
tillbakablickar och framtidsspaning
Stafettföreläsning i samarbete med 
Dataföreningen.
Moderator: Magnus Johansson, LiU
Stafettinslag från Eva Joelsson, 
Tord Jöran Hallberg, m.fl.

Bar i trapphallen 
Ta en afterwork och mingla innan showen!

IT-supporten LIVE! - Comedy Show 
med LKPG HA HA! 
Featuring Josefin Johansson, Ola Aurell, David 
Sundin, Johanna Wagrell och Ben Kersley

Köp biljetter till showen på 
Östergötlands museum
Förköp: 150 kr (studenter: 110 kr)
Köp i dörren: 200 kr

Biljetter finns även att köpa på 
billetto.se/itsupporten

freDag 12/12

kl 12–13

kl 19–21 (med paus)

kl 18–22
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