Basın Bülteni
BASF’nin “Kids’ Lab” Projesi

04 Şubat 2014

Mart’tan itibaren İstanbul Modern’de

Arzu Aksoy Bilgen

BASF’nin çocuklara kimyayı ve bilimi daha yakından tanıtmayı
amaçladığı Kids’ Lab projesi, Mart ayından itibaren İstanbul
Modern’de çocuklarla buluşacak. 6-12 yaş arası çocukların
özel eğitmenler eşliğinde, zararsız maddelerle interaktif ve
eğlenceli deneyler yapmasına imkân tanıyan Kids’ Lab’de yıl
boyunca her ay 4 gün düzenlenecek etkinliklerin ilki, 6-9 Mart
tarihleri arasında gerçekleşecek.
Dünyanın lider kimya şirketi BASF, çocuklara kimya ve bilimi daha
yakından tanıtma misyonuyla hayata geçirdiği Kids’ Lab’i, Mart ayı
itibarıyla 6-12 yaş arası çocukların ziyaretine açıyor.
İlk etkinliğini 6-9 Mart tarihleri arasında düzenleyecek olan Kids’ Lab, her
ayın 4 günü, çocukların özel eğitmenler gerçekleştireceği deneylere ev
sahipliği yapacak. Kids’ Lab’de ilk olarak suyun depolanması (water
storage)

deneyi yapılacak ve yıl içinde çocuklara yepyeni deneyler

yapma fırsatı sunulacak.
Yeni döneminde de rezervasyon sistemiyle ziyaretçilerini ağırlayacak olan
Kid’s Lab’e katılım için 0212 334 73 16 numaralı telefonu arayarak
rezervasyon

yaptırmak

gerekiyor.

BASF

aktivite

günlerini

“BASF.KidsLabTurkey”, “BASF.Turkiye” adlı Facebook hesaplarından ve
“BASF_Turkiye” Twitter hesabından duyuracak.

Tel: 0216 570 34 00
arzu.bilgen@basf.com
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Çocuklara günlük hayattan deneyler
Bilimsel eğitime büyük önem veren ve bu konuda sorumluluk sahibi bir
kuruluş olmanın bilinciyle hareket eden BASF; bugünün öğrencilerinin,
yarının düşünürleri, yenilikçileri ve liderleri olacağına dikkat çekiyor.
Hayatın içinden deneylerle 6-12 yaş gurubundaki çocuklara, kimyayı
sevdiren Kids’ Lab Projesi kapsamında; çocukların kimyayı güvenli yollarla
daha yakından tanıması; görerek, dokunarak deneyimlemesi amaçlanıyor.
Kids’ Lab’i ziyaret eden çocuklar; özel eğitmenler eşliğinde, zararsız
maddelerle interaktif deneyler yaptıktan sonra, BASF’nin verdiği eğitici
hediyelerin sahibi oluyor.

BASF Hakkında
Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan
plastiklere, bitki koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer
alıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz.
Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen
bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet
sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda
teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Kurumsal hedefimiz
doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu
itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde
satışları yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt
(BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında
daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.

İstanbul Modern Hakkında
İstanbul Modern Sanat Müzesi, Türkiye'nin sanatsal yaratıcılığını kitlelere
ulaştırmak ve kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla
disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapan bir müzedir. Modern ve çağdaş sanat
alanlarındaki üretimleri uluslararası bir yönelimle koleksiyonunda toplar, korur,
belgeler ve sergileyerek sanatseverlerin erişimine sunar. Türkiye'de modern ve
çağdaş sanat sergileri düzenleyen ilk özel müze olarak 2004 yılında, İstanbul
Boğazı'nın kıyısındaki 8.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Süreli ve sürekli
sergi salonları, fotoğraf galerisi, video alanı, eğitim ve sosyal programları,
kütüphane, sinema, kafe ve mağazası ile çok yönlü bir hizmet alanı sunar.
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Müzenin koleksiyonları, sergileri ve eğitim programları, her kesimden ziyaretçiye
sanatı sevdirmeyi ve onların etkin biçimde sanata katılımlarını sağlamayı hedefler.

