
BrandBase organiseert tweede editie Generation
Discover festival
Ruim 30.000 jongeren op avontuurlijke ontdekkingsreis in de wereld van morgen
09 OKTOBER 2017, MALIEVELD, DEN HAAG

SAMENVATTING

Voor de tweede keer op rij organiseert BrandBase voor Shell het door hen bedachte Generation

Discover festival. Dit jaar anderhalf keer zo groot. Op het Malieveld in Den Haag gingen ruim 30.000

jongeren enthousiast aan de slag met wetenschap en techniek.

Op het Malieveld in Den Haag vond van 4 tot en met 8 oktober 2017 de tweede editie van het
Generation Discover Festival plaats. Tijdens dit vijfdaagse evenement komen jongeren spelenderwijs
in aanraking met wetenschap en technologie. In verschillende futuristische domes konden ze onder
meer energie opwekken door te fietsen, deelnemen aan workshops van diverse partners, bouwen
aan de stad van de toekomst en racen met een zoutwaterauto.

Het festival was anderhalf keer zo groot als de vorige editie; om ook de nieuwe activiteiten een plek
te geven:

Cyberdome – Een spannend verhaal komt tot leven in de Cyberdome. De bezoekers zijn zelf de
hoofdrolspelers in een cyber-avontuur over veiligheid, preventie, criminaliteit en programmeerwerk.
Een samenwerking tussen de partners ABN AMRO, de Politie, Ministerie van Defensie, KIVI en
Veiliginternetten.nl.

Operatie Malieveld – Er doet zich een noodsituatie voor: door een dijkdoorbraak in de regio Den
Haag. Samen met het Ministerie van Defensie komen de kinderen in actie. Ze bouwen een Da Vinci-
brug. Ze dichten de gaten in de dijken. Ze bereiken slachtoffers op de moeilijkste plekken,
manoeuvreren zich door laserstralen en werken met robots en exoskeletten.

Energie Dome – Bezoekers beleven de energiemix van nu en van de toekomst. Van windenergie tot
de wet van Bernoulli. Van elektriciteit tot zonne-energie.

##

Over Shell

Als een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld speelt Shell een sleutelrol in de
energievoorziening en helpt zij om op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde



wijze in de groeiende energiebehoefte van de wereld te voorzien.

Over BrandBase

BrandBase is een fullservice creative agency en werkt onder meer voor Shell, ABN AMRO, WNF,
Bijenkorf en Schiphol. BrandBase is grondlegger van brand activation in Nederland:
www.brandactivation.com. We maken activerende campagnes die inspireren, beïnvloeden en
gedeeld worden. Digital, film, video, promoties, premiums, reclame, sponsoring, PR en events: we
gebruiken elk middel om het doel te bereiken. Dat is waar we goed in zijn. En dat is hoe we samen
met onze klanten succesvolle merken bouwen. Do instead of talk.

##

Meer weten over BrandBase of Shell? Neem contact op met Inge Overtoom, inge@brandbase.nl,
020-4703570.

Generation Discover festival
http://www.generationdiscover.nl

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"We zijn er dit jaar nog beter in geslaagd om wetenschap en techniek op een aansprekende
manier over te brengen. Met veel interactie en een goede balans tussen inhoud en avontuur."
— Jesse Post

AFBEELDINGEN
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Inge Overtoom
+31 (0) 20 4703570 

inge@brandbase.nl

Thijs van Schothorst
+31 (0) 20 4703570 

thijs@brandbase.nl

CONTACTPERSONEN
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OVER BRANDBASE

BRANDBASE BRAND ACTIVATION
BrandBase is the leading brand activation agency in the Netherlands. We create and produce brand activation
campaigns, premiums, events, websites, displays, video and radio commercials for Shell, ING, Marktplaats, KPN,
Meeùs and many other clients.

WE BACK UP YOUR CLAIMS

Brand promises are more quickly debunked than they were before. People want proof. Stating a claim is simply
not enough; it must be backed up by evidence. That is why BrandBase has turned traditional advertising on its
head and always takes evidence as its departure point. We are convinced this is the way to make brands
stronger, but only if the evidence is communicated effectively. A case in point is our Shell V-Power Looping. 

BrandBasenewsroom
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