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De University of Twente heeft drie grote LED-schermen waarop boodschappen geplaatst kunnen worden.
1. Bij de hoofdingang, aan de Drienerlolaan,
2. bij het Pinetum, langs de fietsroute vanuit de stad,
3. op de Boulevard, aan de gevel van de Vrijhof.
Elke scherm dient een ander doel en daarom verschilt het soort boodschappen dat er vertoond wordt.

Drienerlolaan
Het scherm bij de hoofdingang is het visitekaartje van de Universiteit Twente. De boodschap op het LED-scherm
toont waar de universiteit zich mee wil profileren. Daarnaast kan het bord een welkomstboodschap laten zien
voor bezoekers van grootschalige campusevenementen. Dit scherm wordt beheerd door de afdeling Marketing &
Communicatie van de UT.
-

Het scherm spreekt namens de universiteit. Ook bij het tonen van berichten van/over
organisatieonderdelen is de Universiteit Twente de afzender.
Het scherm toont boodschappen die betrekking hebben op activiteiten op de campus, dus niet in de
binnenstad.
De voertaal is Engels.
Bewegende beelden zijn vergunningstechnisch niet toegestaan.

Het scherm bij de hoofdingang is niet bedoeld voor:
Commerciële mededelingen van derde partijen
Mededelingen van studentenverenigingen (daarvoor LED-scherm bij Pinetum en Vrijhof, posterzuilen en
prikborden)

Specificaties scherm Drienerlolaan:
•
Resolutie 1280x720px (16:9 verhouding)
•
Displaytijd: 4 seconden
•
Foto: PNG of JPG (geen bewegend beeld)

Pinetum
Dit LED-scherm staat langs de belangrijkste fietsroute voor studenten en medewerkers van/naar de binnenstad.
Voor dit scherm gelden soepelere regels dan voor het LED-scherm bij de hoofdingang. Het scherm wordt
beheerd door de Student Union.
-

Dit scherm is met name bedoeld voor student-activiteiten, dus oproepen voor kandidaatstelling voor een
nieuw bestuur, borrels en feesten zijn hier van harte welkom.
Bewegende beelden zijn toegestaan: animatieduur maximaal 6 seconden.
Op dit scherm mogen activiteiten buiten de campus (dus bijvoorbeeld in de binnenstad) worden
gepromoot.
Voertaal is bij voorkeur Engels.

Specificaties scherm Pinetumpad
Resolutie 1200x720px
Displaytijd: 4 seconden
Foto: PNG of JPG
Film: MPEG4 (MP4)

Boulevard
Dit LED-scherm hangt aan de gevel van de Vrijhof. Op dit scherm worden activiteiten getoond die plaatsvinden in
en rond de Vrijhof, Bastille en Sportcentrum. Ook algemene student-activiteiten kunnen op dit scherm getoond
worden. Het scherm wordt beheerd door een schermredactie, bestaande uit afgevaardigden van Cultuur, Sport,
U-Today, Studium Generale en Student Union.

-

Op dit scherm worden activiteiten gepromoot worden die Cultuur-, sport- en studentgerelateerd zijn,
activiteiten die in de Vrijhof afspelen en nieuwsflitsen van UToday
Bewegende beelden zijn toegestaan op dit scherm: animatieduur maximaal 6 seconden.
De voertaal is bij voorkeur Engels.

Specificaties scherm Vrijhof
Resolutie 1280x720px (16:9 verhouding)
Displaytijd: 4 seconden
Foto: PNG of JPG
Film: MPEG4 (MP4)

Aanleveren slides
Slides voor de schermen Boulevard en Pinetum kunnen via de servicedesk van de Student Union worden
aangeleverd. De content kun je uploaden via;
https://su.utwente.nl/subsidies-en-diensten/diensten/LED-schemen/.
Culturele verenigingen kunnen hun slides ook direct aanleveren bij Tineke.Grootenboer@utwente.nl
Voor slides voor het scherm aan de Drienerlolaan neem je eerst contact op met:
Olaf Stokkers, Marketing & Communicatie.
o.stokkers@utwente.nl
053 489 4421

Bijzondere gelegenheden
Tijdens de Kick-in wordt het Drienerlolaanscherm gereserveerd voor mededelingen van/voor de Kick-In. De
lopende uitingen worden dan tijdelijk verwijderd.
Het Boulevardscherm kan tijdens grote evenementen op de boulevard (bijvoorbeeld Batavierenfeest) worden
gebruikt om dat evenement te begeleiden. De redactie over het scherm valt dan tijdelijk onder de
evenementenorganisatie. Op dat moment kunnen de reguliere uitingen voor de duur van het evenement worden
uitgeschakeld.
Kosten
Er worden geen kosten berekend voor het tonen van de content.

