Nu kan du både møde andre, der printer i 3D og lære at tegne i 3D.
Bibliotek & Borgerservice introducerer nu 2 nyheder i forhold til 3D-print: 3D-tirsdage og

workshop i 3D-tegning.
En gang om måneden bliver der en ugentlig 3D-tirsdag, hvor man kan møde andre, der ønsker at printe i

3D. På den måde kan man få fif til at komme i gang eller ideer til at komme videre med det, man
går og roder med.
”Det er jo sådan, at brugerne kan 3D-printe på Otterup Biblioteks to maskiner mellem kl. 7 og 22,
men nogle gange mangler man lige det sidste for at kunne få sat i gang. Så er det fint, at man har
en fast dag, hvor man ved, at der kommer andre, man kan vende sin udfordring med. Det at
mødes giver også mulighed, for at lade sig inspirere ud fra, hvad de andre går og sysler med,”
udtaler Marie Høst fra Bibliotek & Borgerservice.
Samtidig kan man komme på begynderworkshop i 3D-tegning. Flere af brugerne har ønsket at
blive hjulpet i gang med at designe i 3D. Over to aftner kan man nu komme godt fra start.
”– man melder sig til begge aftner. Vi bruger gratis-programmet Tinkercad, så der er ikke udgifter
forbundet med at lære det at kende. Man skal bare kunne arbejde med mus og pc på
brugerniveau.”
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3D TEGNING
WORKSHOP I TO DELE
Med kendskab til 3D-tegning kan du både designe smykker, legetøj og listige
dimser – eller planlægge indretningen af hus og have derhjemme.
Over to aftener bliver du introduceret til teknologien bag 3D-print og -design, og
får en grundlæggende erfaring med softwaren Tinkercad, som er et værktøj til at
tegne i 3D.
Det er gratis at deltage, og for at være med skal du blot
• kunne arbejde med mus og pc på brugerniveau
• medbringe egen mus og pc, der kan gå på internettet
• have deltaget i workshop 1 for at kunne deltage i workshop 2
Det vil ikke være muligt at få printet i løbet af de to workshops.
Torsdag den 27. september kl. 18.30 – 21.00 på Otterup Bibliotek
Tirsdag den 2. oktober kl. 18.30 – 21.00 på Otterup Bibliotek
Fra 18.30 – 19.00 hjælper vi med opstilling og klargøring af dit medbragte udstyr
mv.
Gratis. Tilmeld dig på nordfynsbib.dk/3D-print

3D TIRSDAGE
Har du lyst til at printe noget i 3D, men mangler lige at komme i gang – eller lige
at hitte ud af printeren - eller at en anden kigger dit design igennem?
Kom og mød os og andre interesserede – sammen hjælpes vi ad med at få vores
designs til at blive til virkelighed.
Sidste tirsdag i måneden i vinterhalvåret kl. 17.30-19.00 på Otterup Bibliotek
Første gang d. 25. september og sidste gang d. 26. marts
Gratis.
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