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TECH FAIR
Maak kennis met de meest innovatieve bedrijven, vind je droomjob via TalentBuzz of ervaar de 
verbluffende VR-wereld van ‘Hubris’. Dat en véél meer ontdek je op de Tech Fair!

CONFERENTIEHAL

SUPERNOVA SHOW:
Op elk uur start de SuperNova Show!
Sluit jezelf helemaal af van de wereld in deze tien minuten durende, spectaculaire immersive 
video experience. 

TALKS:
20 Minuten voor en 20 minuten na elk uur delen wetenschappers en futurologen hun visie op 
de toekomst.
Survivaltips voor tijdreizigers. (10u40 en 13u40)
Is zeewier het voedsel van de toekomst? (11u20 en 14u20)
Kunnen we mensen straks onzichtbaar maken? (11u40 en 14u40) 
Kunnen we over 10 jaar kankers genezen? (12u20 en 15u20)
 #Internet of Th!ngs?* (12u40 en 15u40)
Aliens en Sterrengeluid. (13u20 en 16u20)

2050 PAVILJOEN
Hoe ziet Vlaanderen er in 2050 uit? Op welke manier zullen we dan samenleven? Ontdek de 
toekomst terwijl je helemaal ontspant bij onze muziekinstallatie.

DRONE ZONE
Ontdek alle types drones en bestuur er natuurlijk ook zelf eentje!

SPORT PAVILJOEN
In de toekomst zullen we sporten met virtual reality, Sportscube en andere technologische 
toepassingen. Vandaag kan je hier al beginnen trainen.

HAVEN PAVILJOEN
Dit is een speciaal voor SuperNova gebouwd, spectaculair en drijvend paviljoen! Je ontdekt er in 
een adembenemende 360° projectie de toekomstige rol van de haven, en de haven van morgen. 

GEZONDHEID PAVILJOEN
Gaan we straks nog naar de dokter of contacteert de dokter ons automatisch wanneer nodig? 
Kunnen we aandoeningen genezen dankzij nieuwe materialen en virtual reality? Hoe ziet onze 
gezondheidszorg er morgen uit? 

MODE PAVILJOEN
Mode en technologie, twee werelden die elkaar morgen meer en meer zullen beïnvloeden! Ontdek 
de nieuwste stoffen naast kledij die je hartslag meet en enkele hi-tech fashion trends.

IWHEELS ZONE
DIY ofwel Drive it yourself. Elektrische fietsen, monowheels en andere voertuigen die jouw fiets 
in de toekomst zullen vervangen: je test ze hier uit. 

IMEC TECHPEDITIE
Technologie moet je leven alsmaar leuker, gezonder en duurzamer maken. Bij imec ontwikkelen 
de knapste wetenschappers minuscule chips en revolutionaire applicaties. 
Hun impact op ieders leven ontdek je in deze interactieve Techpeditie. 

VOEDING PAVILJOEN
Laat je verrassen door deze “back to the future”-ervaring. Je ontdekt er zowel zinnenprikkelende 
voedingsproducten als de productietechnieken van morgen. 

DUURZAAMHEID PAVILJOEN
Is er een wereld mogelijk waarin we altijd verse lucht kunnen ademen? Een wereld zonder C02-
uitstoot? Waar we afval omzetten tot nieuwe bouwmaterialen? Met een onuitputtelijke bron aan 
grondstoffen? Treed binnen in de duurzame wereld waaraan Vito vandaag bouwt.

WERK PAVILJOEN
Je bent je er misschien niet van bewust, maar we hebben al diverse industriële revoluties 
doorgemaakt. Connectiviteit, Internet of Things, Digitalisatie, Big data, Industrie 4.0, … 
Ook in Vlaanderen staan we aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, een 
voorsmaakje daarvan krijg je hier.

WETENSCHAP PAVILJOEN
Ontdek de wondere wereld van het zee-onderzoek. Verdiep je in het labyrint van het menselijke 
brein. En... bestuur zelf een onderwaterrobot!
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Op deze SuperNova Expedition ontdek en ervaar je het leven van 
morgen. Deze unieke en interactieve expeditie strekt zich over 
een traject van 16 locaties. Je kan hier meer dan 120 interactieve 
installaties en demo’s bewonderen. Daarnaast verwen je je zintuigen 
met verrassende muziek en performances, ontdekken je kinderen waar 
ze goed in zijn tijdens verschillende workshops en voed je je brein 
tijdens niet te missen talks.
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WONEN & WINKELEN PAVILJOEN
De wereld transformeert tot één grote marktplaats, waar we eender welk product online 
kunnen kopen. In dit paviljoen ontdek je hoe dat kan via een intelligente ijskast, een 
interactieve spiegel of in de virtuele supermarkt van de toekomst. 

EMOBILITY ZONE
Drive it yourself, deel II. Hier kan je elektrische auto’s en moto’s in virtual reality 
bewonderen en vooral zelf uittesten. 

MEDIA & ENTERTAINMENT INSTALLATIES

De VR-wereld van Cyborn, Tech Fair 
Ontdek hoe virtual reality, film en gaming in elkaar overvloeien in het verbluffende 
universum van sciencefictionfilm ‘Hubris’.
Digital Arts & Entertainment, Tech Fair
Altijd al willen weten hoe een game wordt gemaakt? DAE, dé awardwinnende opleiding,  
demonstreert live hoe je een game maakt.
Crew performance, Conferentiehal 
Word ondergedompeld in immersive performance. Geen film, geen spel, maar een heel 
nieuwe visuele beleving. 
Magritte in VR, Conferentiehal 
Ontdek Magritte en zijn muze, in virtual reality. 
Colossus 3D-printer, 2050 Paviljoen
Een gigantische mobiele 3D- printer print niet alleen snel, maar ook objecten tot 3(!) 
meter groot. Live op SuperNova.
FTRSND, 2050 Paviljoen
Maak een muzikale reis door Europa op de geluiden van de stad, live gemixt met electro 
tonen. Dansen mag!

SUPERNOVA SHOW & TALKS

SUPERNOVA SHOW:
Op elk uur start de SuperNova Show!
Sluit jezelf helemaal af van de wereld in deze tien minuten durende, spectaculaire 
immersive video experience. 

TALKS:
20 Minuten voor en 20 minuten na elk uur delen wetenschappers en futurologen hun 
visie op de toekomst.
Survivaltips voor tijdreizigers. (10u40 en 13u40)
Is zeewier het voedsel van de toekomst? (11u20 en 14u20)
Kunnen we mensen straks onzichtbaar maken? (11u40 en 14u40) 
Kunnen we over 10 jaar kankers genezen? (12u20 en 15u20)
 #Internet of Th!ngs?* (12u40 en 15u40)
Aliens en Sterrengeluid. (13u20 en 16u20)

WORKSHOP ZONE (Hangar 26)
Ben je tussen 5 en 18 en wil jij een trein aansturen als een echte ingenieur? En wil je wel 
eens weten waarom een drone kan vliegen, of er vooral eentje zelf besturen? Speciaal voor 
kinderen en jongeren bieden we deze gratis workshops doorlopend aan. Vooraf inschrijven 
niet nodig!

Breng je tekening tot leven met 3D (3-8 jaar)
Experimenteer met elektriciteit (5-12 jaar)
Bouw je eigen raket (5-15 jaar)
Stuur de lego-trein aan als een echte ingenieur (10-14 jaar)
Vliegen met drones in de drone zone (+12 jaar)

BELVEDÈRE
Deze panoramabrug, een ontwerp van architect-kunstenaars Gijs Van Vaerenbergh, bevindt 
zich letterlijk op het scharnierpunt van de SuperNova expeditie. Niet te missen!

PERFORMANCES (The Drums om 10u, 14u, 16u en 18u)
Ervaar the power of music vanop de eerste rij tijdens deze krachtige 
performance van The Drums.Een puur verwenmoment voor je zintuigen.

WORKSHOP ZONE (Van Parys)
Ben je tussen 6 en 18j. en heb je altijd al ‘s in de huid van een wetenschapper willen 
kruipen? Lijkt leder maken van bacteriën, jou wel cool?
Speciaal voor kinderen en jongeren bieden we deze gratis workshops doorlopend aan. 
Vooraf inschrijven niet nodig!

Analyseer je DNA, (6-16 jaar)
Leer programmeren met Coderdojo, (7-17 jaar)
Bij Ekoli maak je zelf leder van zwammen en bacteriën, (+14 jaar)

SUPERNOVA TECH PARTY (Ampere)
Wij selecteerden enkele van de meest progressieve artiesten in de elektronische 
muziekscene om de beats van morgen met jou te delen in Club Ampere.
 

Line-up?  Legowelt, Juju & Jordash, Peter Van Hoesen en Kong & Gratts
Waar? Ampere, Antwerpen
Wanneer? 29 september, 23u
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