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OrbitFest 2019: een speels licht op de toekomst
Op 21 en 22 december vindt het futuristische winterlichtfestival OrbitFest weer plaats in Groningen.
Tijdens deze vijfde editie van dit gratis-toegankelijke festival kunnen bezoekers de (nabije) toekomst
ervaren door middel van zintuiglijke lichtinstallaties en kunstwerken, workshops en live presentaties
van noordelijke makers & hackers.
De Spelende Mens
In het kader van het thema ‘De Spelende Mens’ zijn noordelijke makers & hackers de afgelopen
maanden en weken bezig geweest om hun werk te realiseren en te presenteren. Met licht als bron
van energie en inspiratie reflecteren ze met hun werk op een fantasierijke manier op een toekomst
waarin er hoog ingezet zal moeten worden op innovatie, duurzaamheid en empowerment.
Maker/Hacker in Focus
Gertjan Adema is dit jaar de ‘Maker/Hacker in Focus’ van het festival. Zijn werk is op verschillende
manieren op het festival terug te vinden en sluit aan op de principes van het festival. Spelenderwijs
weet hij werelden rond tollen te (helpen) creëren. Op het Regenboogpad is zijn spiegeltol-installatie
te bewonderen, terwijl hij in de Synagoge CD-tollenworkshops geeft en erop zaterdagavond live
voorstellingen zijn waarin muziek, dans en betoverende tollen samenkomen.
Hanze Hogeschool
Verschillende afdelingen van de Hanze Hogeschool geven acte de présence op het festival: het Frank
Mohr Instituut presenteert namens MADtech spannende mediakunst. Het Kenniscentrum Biobased
Economy en de opleiding Voeding & Diëtetiek bereiden tijdens OrbitFest samen met Van Hall
Larenstein een smakelijke blik op voedsel van de toekomst, waarbij bezoekers proefjes kunnen doen
en meer te weten kunnen komen over hun ecologische voetafdruk.
Programma
Het programma van het festival is geschikt voor nieuwsgierige bezoekers alle leeftijden en wordt
komende dagen online aangevuld. Het publiek wordt uitgenodigd om op zaterdag 21 december
(15:00-22:00) en zondag 22 december (15:00-21:00) de Synagoge Groningen (Folkingestraat 60) en
het Regenboogpad te bezoeken en zich op speelse wijze onder te dompelen in het Groningen van de
toekomst.
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EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: OrbitFest is een productie van Stichting ColorC, een stichting die zich bezig houdt met het verbinden
van kunst en samenleving. ColorC ondersteunt bij het produceren en realiseren van memorabele producties, en dat
voornamelijk met mensen uit Noord-Nederland. Meer informatie over OrbitFest en ColorC vindt u op orbitfest.com &
colorc.nl. OrbitFest is ook op Facebook te volgen (facebook.com/orbitfest), op Twitter (twitter.com/orbitfest), Instagram
(i nstagram.com/orbitfest) en Snapchat (snapchat.com/add/orbitfestival).
Voor aanvullende informatie kijkt u op orbitfest.com/pers, hier kunt u contact opnemen via het contactformulier. U kunt
ook bellen met 06-44390667 (Bouke Mekel).

