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Hekanje človeškega
telesa je lahko tudi
zabavno
3. december ob 12:00

Razstava Soft Control:
tromostovje umetnosti,
znanosti in tehnologije
23. november ob 12:00

Kulturaža Roboti in
avtarji: privlačnost
tehnološke
nepredvidljivosti
12. oktober ob 15:00

Bodoči sodelavci: roboti
in avatarji
19. september ob 18:00

KOMENTIRAJ ČLANEK

Pogoji komentiranja na spletnem portalu

PRIJAVI SE

Roboti za punce, besnenje narave in ples za
mularijo
V Mariboru se je začel dvojni festival MFRU-KIBLIX 2013, letos na temo Ko svetovi trčijo.

V. U., STA

Povezane novice

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje je preprosto, vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo komentarjev
zahtevamo vnos osebnih podatkov.

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
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V okviru mednarodne festivalske platforme MFRU-KIBLIX 2013 z naslovom Ko svetovi trčijo, ki od
včeraj poteka v Kibla Portalu, stari tekstilni tovarniški hali na 2000 kvadratnih metrih na Valvasorjevi
ulici v Mariboru, bo danes potekala robotska delavnica Robocup Junior Ples, ki bo v popoldanskih urah
namenjena tudi učiteljem.

Ena od delavnic bo namenjena tudi robotiki za punce, saj bodo sestavljale robota, ki se bo samostojno
vozil po labirintu. Znova bo potekala tudi t.i. First Lego League oziroma mednarodni multidisciplinarni
raziskovalno-izobraževalni program s poudarkom na robotiki, v kateri bodo ekipe iskale inovativne
rešitve v okviru raziskovalne naloge na temo »besnenje narave«. Magična kupola bo sodelujočim
učencem na drugačen način približala fenomen barv in odnose med njimi.

Osrednje svetovno robotsko tekmovanje pa bo RoboCupJunior, na katerem lahko sodelujejo učenci
osnovnih in dijaki srednjih šol. RoboCupJunior Ples je razred svetovnega robotskega tekmovanja, pri
katerem je tekmovalna naloga zastavljena najbolj odprto in zato nudi obilo možnosti za ustvarjalno
izražanje in združevanje tako različnih področij kot sta robotika in umetnosti. Naloga ekipe je, da
pripravi nastop, ki traja od ene do dveh minut, v katerem morajo obvezno nastopati roboti.

Na omenjenem festivalu so svoje moči združili umetniki, kulturni delavci, raziskovalci, znanstveniki,
izobraževalci ter obiskovalci, željni znanja o znanstveno-tehnološko-umetniškem teoretičnem in
raziskovalnem delu. Festivalska platforma združuje ljudi, ki so pripravljeni deliti in izkusiti ustvarjalne
oblike umetniškega eksperimentiranja in interpretacije, odkrivati, delati, razpravljati, poslušati, deliti
ideje in izsledke.

MFRU-KIBLIX 2013 zajema interakcijo z različnimi ciljnimi občinstvi ter nagovarja k aktivnemu
sodelovanju vse, zlasti mlade, študente, kreativce, brezposelne in starejše strokovnjake. Organizatorji
namreč menijo, da se kultura in znanost kot panogi prepletata ter pri tem na konstruktiven način
izmenjujeta kulturne modele kritičnega razmišljanja, aktivizma in eksperimentiranja z znanstvenimi
metodami, raziskovalnim delom in znanjem.
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Avtomobilska nesreča za 105 milijonov
dolarjev
V. U., Delo.si  ob 12:00

Dražba povojne in sodobne
umetnosti pri Sotheby'su:
celoten iztržek 380,6 milijona,
slaba tretjina tega gre rekordu
Andyja ...

Igor Štromajer v Bukarešti
1  J. Š. A.  ob 18:00

Prvoborec medmrežne
umetnosti doma in v svetu ter
intimni mobilni komunikator »ni
dovolj dober«.

Angažirana fotografija: Meduzin splav v
Avditoriju

1  Boris Šuligoj, Koper  ob 12:00

Z razstavo so člani Foto kluba
Portorož opozorili na popolno
razvrednotenje dela.

Francis Bacon za 142 milijonov dolarjev. Nov
svetovni rekord!
V. U., Delo.si  ob 11:30

Včeraj so pri Christie'su s
triptihom Francisa Bacona
dosegli nov svetovni rekord za
umetniško delo, prodano na
dražbi.

Festivala Kiblix in MFRU: Tehnološki friki in
umetniki v kabinetu čudes
Peter Rak, kultura  ob 21:00

 V Mariboru znova na ogled
možnosti, ki jih ponuja preplet
umetnosti, tehnologije in
znanosti.

Energična pika

Najcenejša je energija, ki je zaradi
učinkovite rabe ne potrebujemo,
zagotavlja pa delovna mesta.

Borut Tavčar, gospodarstvo

Bolj bruseljski kot Bruselj

Proste cone so marsikje gibalo
razvoja. Pri nas ne.

Boris Šuligoj, Koper

Odgovori na opoldansko
vprašanje: patronažne sestre

So patronažne sestre dobri angeli ali
nadloga na domu?

Mnenja in blogi

DIGITALNO
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Janša predlaga zaprosilo za pomoč ESM
Tako bi se po njegovem izognili trojki in prišli do cenejših
posojil. »Nepremičninski davek na ustavno ...

Silvestra Rogelj Petrič, znanost; Barbara Petek, A. O.,
Delo.si
Znano o neznanem: Kako se razlikujeta severni
in južni tečaj
Oba sta bela, oba sta hladna in oba pokrivata vsak svoj
konec Zemljine osi - a to je praktično edino, kar imata ...

Katarina Birtič
 Male zgodbe iz velike dežele: Slovo od Longlina
Blog s Kitajske: O uličnih obrtnikih in slovesu od šolarjev
in prijateljev.

Bralci so prebrali tudi

Zaradi ciklona Teodor na
Hrvaškem pravi kaos
Neurje z orkanskim vetrom in obilnimi
padavinami je po zadnjih informacijah že
zahtevalo smrtno žrtev. Več

Ljubljanski gostinec je sposoben
nahraniti stotnijo lačnih
Enes Musić, bizoviški gostilničar, že četrti
teden ljudem v stiski v času malice ponuja
brezplačen obrok Več

Adijo, tovarna: »Petnajsterica jo
je ustvarila, petnajsterica poko-
pala«
Velana je bila na pragu osamosvojitve ena
najboljših tekstilnih tovarn v Srednji in Južni
Evropi. Več

Najpreprostejša rešitev za topel
dom
Izberite enega izmed paketov in preklopite
na Eni Adriaplin.  Več
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