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E
en uitdaging gaan de
makers niet uit de weg.
Integendeel. Dat bleek
zaterdag al voor de ope-
ning van de Maker

Faire. De gezichtsmaskers die wer-
den uitgedeeld, rolden vlak daar-
voor uit een 3D-printer. ,,Afkom-
stig van Makers4all, die door de
schaarste tijdens de corona-uit-
braak op het idee kwam om be-
schermingsmiddelen te printen”,
vertelt directeur René Paré. Type-
rend voor de Maker Faire, volgens
hem. ,,Het zit in hun karakter dat
ze in zulke situaties niet bij de pak-
ken neer gaan zitten maar juist
met oplossingen komen.”
Dus toen bijna alle andere activi-

teiten in Eindhoven geannuleerd
werden, gingen ze bij de Maker
Faire juist op zoek naar een manier
waarop het toch door kon gaan.
Een mini-maker faire en de rest
online, was een van de bestu-
deerde scenario's. In augustus be-
sloten ze in overleg met de ge-
meente de Maker Faire toch in aan-
gepaste maar vertrouwde vorm te
laten doorgaan. Al is het met 100
makers in plaats van de gebruike-
lijke 250 en 2000 bezoekers in
plaats van 15.000 een stuk klein-
schaliger. 
Wie rondkijkt in het Klokge-

bouw, weet dat met een digitale
editie de magie van de Maker Faire
verloren was gegaan. Hier neem je

niet alleen een kijkje in de toe-
komst van techniek, maar word je
vooral aangespoord om zelf de
handen uit de mouwen te steken.
Je eigen robot of raceauto bouwen
en testen, leren lassen of jezelf uit-
leven voor het greenscreen, be-

doeld voor foto’s of videoclips. Het
zijn enkele van de tientallen activi-
teiten, die verspreid over vier hal-
len plaatsvinden. Om ook de
drukte te spreiden, werken ze met
tijdsloten. 
Nieuw dit jaar was de competitie

voor concepten bedacht in de coro-
naperiode, de Hybrid Future Chal-
lenge. Eindhovenaar Jan-Willem
Otto (artiestennaam: Jwotto) is
een van de winnaars met zijn zelf-
gebouwde muziekinstrumenten,
gemaakt met behulp van een 3D-
printer, controllers en oude spel-
computers. Zo bedacht hij een gi-
taar waarop je een drumspel be-

speelt, gemaakt van een leeg lever-
pastei- en guacamolebakje. 
Iedereen die langsloopt, wordt

door de Eindhovense muziekleraar
aangespoord om vooral overal aan
te komen. ,,Ieder knopje heeft zijn
eigen geluid.” 

Zijn zelfgemaakte dj-controllers,
die hij ook verkoopt, hebben door
hun vorm en bont kleurgebruik
wel wat weg van speelgoed. ,,Als
hier een muziekinstrument lag,
was iedereen bang om iets te spe-
len. Dit wil je meteen aanraken en
bespelen.”
De andere winnaar is ‘privacy-

dokter’ Wouter Moraal, een kun-
stenaar die zich bezig houdt met
online privacy en veiligheid. In
zijn spreekuur beantwoordde hij,
gekleed in een witte doktersjas,
alle vragen over hoe je wachtwoor-
den en andere gegevens veilig be-
waart.

Kan niet bestaat hier niet 

▲ Vader Ties Minnen kijkt hoe zijn kinderen Mik en Lou een stofzuiger slopen en met de onderdelen een robot maken. FOTO DCI MEDIA

Anders dan
anders, maar de
Maker Faireging dit
weekend wél door.
Kleiner, maar met de
vertrouwde magie
en zoals het bekend
staat: als
kraamkamer van
innovatieve ideeën.

Het zit in hun karakter 
dat ze in zulke situaties
niet bij de pakken neer
gaan zitten
—Directeur René Paré, Maker Faire

Als hier ’n instrument
lag, was iedereen bang
om te spelen. Dit wil je
meteen aanraken 
—Jan-Willem Otto, winnaar concept
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