Beste collega,
Al meer dan dertig jaar biedt de Kekulé-cyclus een reeks van 6 avondlezingen aan over actuele
en visionaire thema’s in wetenschappen en technologie, gebracht door internationaal
gerenommeerde sprekers.
De Kekulé-cyclus XVIII gaat door op de Universiteit Antwerpen en focust dit jaar op domeinen
in wetenschap en technologie waar in de nabije toekomst belangrijke doorbraken verwacht
worden.
BASF is al jaren betrokken bij de organisatie van deze cyclus en heeft een aantal plaatsen
gereserveerd.
We bieden onze leden van de Seniorenclub dan ook graag de mogelijkheid om één of
meerdere van deze zes avonden bij te wonen en nemen het inschrijvingsgeld voor onze
rekening.
Solutions for Global Challenges
Dinsdag 15 oktober 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 26 november 2019
Dinsdag 11 februari 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Dinsdag 24 maart 2020

Transitie naar circulariteit
De weg naar duurzame energie
Speerpunttechnologieën
Industrie 4.0 - slimmere chemische productie
Meer ruimte (voor) onderzoek
Immuniteit en responsen

In het bijzonder wijzen we op de avond van 11 februari 2020 waar collega’s Philip Buskens en
Pascal Van Lith zullen spreken over “Smart Operations in Chemical Industry”.
Inschrijven kan eenvoudig via de website van Kekulé www.kekulecyclus.be onder de tab
“Inschrijving” kan je je deelname doorgeven.
Vul je persoonlijke gegevens in, vink aan dat je “medewerker van hoofdsponsoren” bent en
selecteer “Basf” als bedrijf en kruis aan dat je geen factuur hoeft te ontvangen, die wordt
centraal betaald voor alle deelnemers.
Omwille van organisatorische en duurzame redenen vragen we wel enkel die data te
selecteren waarop je echt kan/wil deelnemen.
Op de website van Kekulé XVIII vind je verder alle praktische informatie: www.kekulecyclus.be
Met vriendelijke groeten en tot op een Kekulé-sessie,
Alain Molinard

Inschrijving via www.kekulecyclus.be
Naast je persoonlijke gegevens, zeker ook onderstaande rode gegevens aangeven in het
inschrijvingsformulier.
Alleen zo hoef je het veld “facturatiegegevens” niet in te vullen, loopt je inschrijving
automatisch en kan BASF je inschrijvingskosten eenvoudig overnemen.
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Groetjes, François

