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FaCit in The Hu ngton Pot
FaCit al vooreeld van een ‘data in-data out’-concept in een log op The Hu ngton Pot.
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gert Franen
Directeur Pakhui de Zwijger

1 feruari 2017

FaCit wa een onderdeel van urope  People, het culturele programma rondom het U-voorzitterchap egin 2016 in Amterdam. Het FaCit concept
werd in The Hu ngton Pot door Georgina Wilon-Powell nogmaal enadrukt al vooreeld van een manier om duurzaam, informeel en lokaal te
produceren en te leven.
“We operate with a concept called ‘data in-data out’ – which refer to a viion of citie eing le dependent on hipping phical item to each other ut haring data. If
ou think aout it, the current model for manufacturing i prett inane. hipping item two or three place around the gloe and clocking up caron emiion ha a
huge impact. The viion for Fa Cit i that a cit would ecome a elf-u cient factor to the larget extent poile and make ure the olution and the data i hared
 other citie.”
Zo vertelt Chritian Villum van het Danih Deign Centre.

https://dezwijger.nl/update/fabcity-in-the-hufﬁngton-post
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Lee meer
Wh An Informal Gloal Network I etting The Future I Local
Imagine a future where our furnihing and clothe are made locall  artian and maker who live on our treet. Your food i grown a rooftop awa
and our energ i created  our immediate neighour. For Fa Cit thi hper-local future i not a fanta, it’ the wa to make citie utainale. >>
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urope  People

DIT GAAT OVR

FaCit

 Reageer op dit artikel
He je geen Faceook? Neem contact op via communicatie@dezwijger.nl

Lee verder
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A four da fetival aout uran journalim, tortelling, future citie and technolog.

MAANDAG 13 MRT T/M DONDRDAG 16 MRT 2017

CAFÉ

Uran torie Fetival

oundtrackcit

MAANDAG 13 MRT, 20.00

GROT ZAAL

Uran torie Fetival

The Act of Uran Journalim
https://dezwijger.nl/update/fabcity-in-the-hufﬁngton-post
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MAANDAG 13 MRT, 19.30

XPO

Uran torie Fetival

Pionieren in tadverhalen

10 jaar Pakhui de Zwijger

Vacature & tage

Word lid van De Clu van 750

Pa a ou like

ANDR INTRANT
Agenda

PROGRAMMA'

DO 9 F, 20.00

KLIN ZAAL

MA 27 F, 19.30

xtra creening due to high demand



WORKPAC

Herontwikkeling 13

efore the ood

Voorij de kantorenleegtand

De klimaat lm van Leonardo DiCaprio, nóg een keer ij on op groot cherm.

Wat i de toekomt voor de huidige leegtaande kantoren in Amterdam?

Meer intereante programma'

ekijk alle update

LAATT UPDAT



3 FRUARI

Gezocht: Uitdager & Aanpakker

1 FRUARI

FaCit in The Hu ngton Pot
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31 JANUARI

Hoera, on 100.000te lid!

26 JANUARI

Opening Maakplaat 021 Waterlandplein

Nu op

Nieuw Amterdam maakt onderdeel uit van Nieuw Nederland - teden in tranitie en i een initiatief van Pakhui de Zwijger.

Druk op de tad

Communit uilding klinkt popiejopie, maar daar gaat het ...

De toekomt van de tad aan de hand van de leen van de ijlmer

Verlag van uurtcommunitie #19 en interview met Karolina paic

On the Road to Athen: it’ not ‘good-e’ it’ ‘ee ou oon’

Pendelend naar C

Vanwege onverwachte ituatie moeten we een tap terug in onze rei
richting de Grieke hoofdtad

Pendelmetro Amterdam C en Noord de ete optie?

Naar tedenintranitie.nl/amterdam

Alle programmareeken

PROGRAMMARKN

at to Meet

Amterdam ongwriter Guild

Uran ook

Al Warme roodje

https://dezwijger.nl/update/fabcity-in-the-hufﬁngton-post
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