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Hogeschool UCLL maakt 20 winnaars bekend van de
wedstrijd “Combitickets Pukkelpop”
Diepenbeek – Na een erg succesvolle online campagne met duizenden deelnemers heeft
UC Leuven-Limburg vandaag 20 winnaars bekend gemaakt van de ticketwedstrijd
Pukkelpop. De namen van de winnaars staan gepubliceerd op de website (www.ucll.be/wineen-pukkelpop-combiticket). Iedere winnaar krijgt twee combitickets die 4 dagen gratis
toegang geven tot het festival. Net zoals vorig jaar werkt UCLL samen met Pukkelpop
rond duurzaamheid en groene energie. Het project van de studenten en docenten UCLL
gaat door op Baraque Futur en staat in het teken van experimenten met mini-disco’s,
energy dancefloors, workshops, …
Info voor journalisten: volgende week dinsdag presenteert de hogeschool samen met Pukkelpop de
nieuwe projecten van UCLL op Baraque Futur tijdens een persmoment op de wei.
Meer info volgt nog.

Samenwerking rond duurzaamheid tussen de hogeschool UCLL en Pukkelpop
De hogeschool en Pukkelpop hebben sinds vorig jaar een partnership in het kader van duurzaamheid. Het betreft
zowel een onderzoekstechnische samenwerking vanuit de expertisecel “Energy” van UCLL als studentenprojecten
rond allerlei duurzaamheidsonderwerpen (upcycling, cleanteams, …). De hogeschool UCLL zet sterk in op zulke
innovatieve projecten die zij onder de noemer Moving Minds plaatst. Zij wil hiermee onderwijs op een andere
manier doen beleven en tegelijk een meerwaarde bieden aan de regio.

Videobeelden en toelichting project UCLL@Pukkelpop vorig jaar:
www.ucll.be/samenwerken/innovatieve-projecten/pukkelpop
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Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT (lerarenopleidingen).
Het is de ambitie van de hogeschool om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een
internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie kan er meer
ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg
biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan
14.500 studenten en 1500 medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs
in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie 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.

