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Petek , 3. 6. 2022 , 9 : 00 – 12 : 00 @ Velenje

s.p. in zadrug v letu
2021 v

KIBLA2LAB z delavnicami na WRO RoboMission 2022

:

KIBLA2LAB bo v okviru Drž avnega prvenstva za osnovnoš olce WRO ( World

Robot Olympiad) RoboMission 2022 pripravil tri delavnice

,

ki

se bodo odvile

v petek, 3. junija 2022 , med 9. in 12. uro v Š portni dvorani Velenje.Prva

delavnica bo namenjena ustvarjanju Snap AR filtrov druga ustvarjanju 3D
,

modelov objektov iz narave

s

Zasavski regiji

Avtor Editor

pomočjo fotogrametrije tretja delavnica pa
,
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Dan kakovosti 2022
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Delavnica Work,

spoznavanju robotov. Na slednji bo intermedijska umetnica Valerie Wolf

Curator , Work !

Gang predstavila svoje izkušnje povezovanja sodobne umetnosti in

Cukrarni

robotike udeleženci_ke pa bodo spoznali_e tehnologije ki robotom

rok za prijavo do

omogočajo spoznavanje

vključ no

,

,

z

okoljem. > Več

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

~

v

podaljš an

1. 6.

2

SLOVENIJA

1. 06. 2022

https://pressnews.si

Stran/Termin:

Avtor Editor
:

Šport

Giro-E 2022 , che

successo !
Avtor Editor
:

Finance

Banka Slovenije :
Sporoč ilo za javnost

Uč

inki ruske vojaš ke

agresije na

gospodarstvo do
sedaj omejeni ;
odražajo se

v

visoki

rasti cen energentov
in surovin
Avtor Editor
:

Lokalno

Vabilo Mestne obč ine
Velenje na

predstavitev projekta

Oskrbovana
stanovanja na Ž arovi
11.

cesti

– 15. 7. 2022 @ Ljubljana

( 7.

6. ob 17.00 ,

Vila BIanca )
Avtor Editor

Podaljšane prijave za poletno šolo Design+Science

:

Kultura

PiNA skupaj z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za dizajn Split in Inštitutom

MAO

Joanneum organizira drugo izvedbo poletne šole Design+Science

Avtor Editor

,

,

ki

31.

5. 2022

:

raziskuje koncept sobivanja z združitvijo dizajna in znanosti.Poletna šola bo

potekala med

11.

in 15. 7. 2022 v Ljubljani in bo združila

21

udeležencev_k

z

vsega sveta ki bodo raziskovali_e tri vidike nastajajoče človeške
,

monokulture odnose znotraj naše vrste in njihove posledice ekološki vpliv
:

,

na naše interakcije z naravo in drugimi živimi bitji ter našo interakcijo

s

tehnologijo in umetnimi sistemi. Prijave so podaljšane do 5. 6. 2022 , prijavite
se lahko na tej povezavi. > Več
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@ Nova Gorica

HEKA in DDTlab na R.o.R. festivalu
Minuli teden sta se HEKA in DDTlab predstavila na festivalu sodobnih in

intermedijskih umetniš kih praks R.o.R v Novi Gorici. HEKA je pripravila

delavnico 3D skeniranja udeleženci_ke so se naučili_e narediti
:

3D skene

predmetov in jih pripravili_e za 3D modeliranje in 3D printanje. DDTlab pa je
predstavil projekte Kreativne robotike obiskovalci_ke so spoznali_e NAO
:

robotko Evo robotskega umetnika Yaskija in pilotni projekt NeuroFly.Nekaj
,

utrinkov s festivala si lahko ogledate na tej povezavi.
>
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do 6. 6. 2022

Javni poziv za RUK koprodukcije
Mrež a RUK objavlja drugi javni poziv za koprodukcijo projektov na

področ ju intermedijskih umetnosti in inovacij.Predmet javnega poziva za
koprodukcijo je sofinanciranje inovativnih projektov na področju

povezovanja intermedijskih umetnosti s tehnologijo in gospodarstvom.
Izbrani_e prijavitelji_ce bodo svoje projekte razvijali_e v sodelovanju

z

DDT

,

KID PiNA in KID KIBLA v sklopu obstoječih laboratorijev in posameznih

podjetij.Pohitite, rok za prijavo je 6. 6. 2022 ! > Več
PR: RUK
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