Hogeschool UCLL • Persbericht 27 oktober 2017

Studenten UCLL ontvangen acteur Bruno Vanden Broecke in de
Boekenkamer
Event van 30CC voor één keer op Campus Hertogstraat in Heverlee
Foto van studenten en Bruno Vanden Broecke in bijlage.
Deze week ging de Boekenkamer van het Leuvense cultuurcentrum 30CC voor één keer op
verplaatsing. De tweedejaars Leraar Secundair Onderwijs Project Kunstvakken van
hogeschool UCLL organiseerden het literaire event voor hun vak kunst- en
cultuurbemiddeling deze keer op hun eigen campus, in de Hertogstraat in Heverlee. Katrien
Steyaert (De Standaard, Knack) ging in gesprek met Bruno Vanden Broecke. Op zijn
boekenlijst stonden o.a. de verhalen van Anton Tsjechov en de verzamelde gedichten van
Toon Tellegen. De acteur stond dezelfde avond nog op de planken van de Leuvense
schouwburg met de monoloog ‘Para’.
Vorig jaar namen UCLL-studenten ook al de organisatie van een Boekenkamer voor hun rekening, maar
bij 30CC zelf, in bibliotheek Tweebronnen. Mieke Vanbergen, docente UCLL: “Daarna bedachten we
samen met de mensen van het cultuurcentrum dat het leuk zou zijn om het event ook eens op een
andere, minder evidente plek te organiseren en zo een ander publiek te bereiken.”
Dat is de studenten van Project Kunstvakken zeker gelukt. Ze vroegen zich vooraf af, ‘Wanneer is ons
event een succes?’ en stelden hun doelen op, hun ‘big 5’: “We wilden het laagdrempelig houden, veel
mensen bereiken, er een ‘neig’ event van maken, leesinteresse opwekken en ‘iets’ in gang zetten.”
Mieke Vanbergen, docente UCLL: “Afgaande op de reacties van ons publiek, zijn ze daar allemaal in
geslaagd!”
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant.
Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste verstrekkers van
hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in op vernieuwend
onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de sterkste opleidingen
in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven.
De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en
Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers.
Meer info op www.ucll.be.
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