
   
 

   
 

↓ For English  

Makers opgelet, doe mee aan de tweede editie van de Maker 
Faire Delft! 
Op 13 & 14 mei 2023 komt het maakfestival, de Maker Faire, opnieuw naar Delft. Het 
thema voor dit jaar is: Making for a better society.  
Dit keer strijkt dit spetterende maakevent neer op de TU Delft campus en in TU Delft 
Science Centre. Dat de Maker Faire en Delft goed samengaan bewijst het enthousiasme 
rondom de eerste editie met meer dan 80 makers en ruim 2250 bezoekers.  
 
De Maker Faire is een festival dat bekend staat om het vieren van de creativiteit en waarbij 
maken centraal staat. Iets wat perfect aansluit bij de TU Delft en de stad. Die zich laten 
kenmerken door de innovatieve technologie en een rijke historie van ambachten. 
 
Call for Makers nu geopend!  
Wij zijn blij te mogen mededelen dat de Call for Makers voor de Maker Faire Delft nu open 
is. Deze vakterm, waarbij men zich kan aanmelden voor de Maker Faire Delft als exposant, 
laat bij alle makers, ingenieurs, hobbyisten, knutselaars en kunstenaars het hart sneller 
kloppen. Dit is hun kans om hun werk aan een groter publiek te introduceren. Niet alleen 
om te inspireren, maar ook samen te werken aan een nieuw concept of een vertaalslag te 
maken binnen een bestaand ontwerp. Wij dagen daarom ook alle makers uit zich in te 
schrijven en dit festival in Delft tot een succes te maken. Van de young professionals die 
bezig zijn met kunstmatige intelligentie met hun startups tot de lokale sieradenmaker in de 
binnenstad. Alle makers zijn welkom. 
 
Op dit moment is het mogelijk je aan te melden. Eind april sluit de Call for Makers en zal het 
programma verder bekend worden. Wij hopen zo ook dit jaar weer een mooie lijst met 
Delftse-makers te kunnen presenteren.   
Bezoekers kunnen vanaf april een kaartje kopen voor de Maker Faire Delft, zodat zij niks 
hoeven te missen van dit Maak-weekend in Delft.  
Wij bieden met de Maker Faire Delft een mooi platform aan alle Delftse makers en hopen zo 
jong en oud te inspireren om ook zelf te gaan maken.   
 
Website: https://delft.makerfaire.com/  
Call for Makers: https://delft.makerfaire.com/call-for-makers/  
Facebook: https://www.facebook.com/MakerFaireDelft 
Twitter: https://twitter.com/MakerFaireDelft 
Instagram: https://www.instagram.com/maker_faire_delft/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/maker-faire-delft/ 
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Attention all makers: register for the second edition of the Maker 
Faire Delft! 
On 13 and 14 May 2023, the makers’ festival, the Maker Faire, will again take place in 
Delft. The theme this year is: Making for a better society.  
This edition of the fantastic makers’ event will be held on the TU Delft Campus and in the TU 
Delft Science Centre. The great synergy between the Maker Faire and Delft is attested to by 
the enthusiasm generated in the first edition, with over 80 makers and over 2250 visitors.  
  
The Maker Faire is a festival that is well-known for celebrating creativity and for its focus on 
making. This of course is in perfect harmony with TU Delft and the city, both of which are 
characterised by innovative technology and a rich history of craftsmanship. 
  
Call for Makers now open!  
We are happy to announce that the Call for Makers for the Delft Maker Faire is now open. 
This professional announcement, which makes it possible for candidates to register as an 
exhibitor for the Maker Faire Delft, will make the hearts of all makers, engineers, hobbyists, 
tinkerers, and artists beat more quickly. It is their chance to introduce their work to a wider 
public. Not just to inspire them, but also to work together on a new concept or to add a new 
dimension to an existing design. So we are challenging all makers to register and ensure that 
this festival in Delft is a great success. From the young professionals in start-ups working on 
artificial intelligence, to the local jewellery craftsman in the city centre. All makers are 
welcome. 
  
You can now register. At the end of April, the Call for Makers will close and the programme 
will be announced in more detail. We look forward, this year once again, to be able to 
present an attractive list of Delft makers.  
Starting in April, visitors will be able to buy tickets for the Maker Faire Delft to ensure that 
they will not miss a thing from this Make weekend in Delft.  
With the Maker Faire Delft, we are providing a great platform for all makers in Delft and 
hope that young and old alike will be inspired to make things themselves. 
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