NIEUWE REDUCTIETARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2018
Vanaf 1 januari 2018 zijn er enkele kleine aanpassingen in de reductietarieven voor de
sportshopkaarten, zwemtickets en de beurtenkaart voor de seniorensportacademie.
Hieronder vind je een overzicht van alle prijzen:

1. DE BIOSCOOP TICKETS
Elk jaar worden er tickets aangeboden voor Kinepolis en voor Cine Lumière. Per trimester
kan per gezinslid 1 bioscoopticket aangevraagd worden. Eens alle tickets verdeeld zijn,
worden er voor het lopende kalenderjaar geen extra tickets aangekocht. Per ticket vragen
we een persoonlijke bijdrage van 1 euro.

2. DE SPORTSHOPKAARTEN
We hebben jaarlijks 100 gratis sportshopkaarten ter beschikking. Per volwassene kan 1
sportshopkaart per jaar aangevraagd worden. Aanvankelijk waren deze sportshopkaarten
gratis maar vanaf 1 januari 2018 vragen we een kortingstarief van 1euro.

3. DE BEURTENKAART VOOR DE SENIORENSPORTACADEMIE
We hebben jaarlijks 40 beurtenkaarten voor de seniorensport-academie aan kortingstarief
ter beschikking. Per volwassene kan 1 kaart per jaar aangevraagd worden. Aanvankelijk
waren deze beurtenkaarten voor seniorensport gratis, maar vanaf 1 januari 2018 wordt
een persoonlijke bijdrage van 1 euro gevraagd.

4. DE ZWEMTICKETS
De Sportdienst stelt jaarlijks zwemtickets ter beschikking. Deze tickets kunnen gebruikt
worden in de 3 openbare zwembaden in Brugge: het Jan Guilini-zwembad, het Interbad en
het sportbad van S&R Olympia. Aanvankelijk waren deze tickets gratis, maar vanaf 1
januari 2018 kosten deze tickets 0,50 euro per stuk. Per persoon kunnen per jaar
maximaal 2 tickets aangekocht worden. Eens alle tickets verdeeld zijn, worden er voor het
lopende kalenderjaar geen extra tickets voorzien. De tickets kunnen niet gebruikt worden
voor schoolzwemmen.

5. DE SCHAATSTICKETS
De tickets zijn goed voor de toegang én de huur van schaatsen. De tickets kunnen gebruikt
worden over de periode 20 oktober 2017 tot en met 25 februari 2018. Daarom worden de
tickets maar tot 25 februari 2018 verkocht. Per jaar kan per gezinslid 2 schaatstickets
aangekocht worden. De kostprijs per ticket is 1 euro.

DE ANDERE FILM - JUST LIKE OUR PARENTS
DONDERDAG 25 JANUARI OM 20 UUR IN DE KINEPOLIS
Een drama over onbegrip tussen de generaties.
Rosa heeft het niet onder de markt. Ze heeft een
conflictueuze relatie met haar moeder, haar
dochters maken haar het leven zuur, ze verdenkt
haar man van vreemdgaan. En in plaats van de
reclameteksten voor bad tegels die ze om den
brode schrijft, zou ze liever haar eigen toneelstuk
afwerken. Als ze tijdens een familieruzie te horen
krijgt dat haar vader niet haar vader is, breekt er
iets in haar en begint ze te rebelleren. De prille
veertiger met kinderen moet tegen heug en meug
vaststellen dat de verwijten die ze haar ouders
maakt zich ook tegen haar kunnen keren.
Intens dramatische, herkenbare en ontroerende taferelen die, van buitenaf gezien, ook
uitermate grappig zijn. Heeft Bodanzky het gemunt op alwetende wereldverbeteraars die
er privé een zootje van maken? De personages, zoals Rosa’s vader, zijn prachtig
getekend en vertolkt. Een vermakelijke ode aan alle vrouwen en moeders.
Wil je meer informatie of wil je deze filmvoorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de zaal in de Kinepolis.

DE ANDERE FILM – HOMECOMING
DONDERDAG 1 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE KINEPOLIS
Een bloedhete dag in augustus 1945. In een
klein Hongaars provinciedorp arriveren twee
mysterieuze mannen, net tijdens de
voorbereiding van het huwelijk van de zoon van
de gemeentesecretaris. Ze zijn in traditionele
zwarte gewaden gekleed. Het blijken orthodoxe
Joden te zijn. Ze huren een paardenkar waarin
ze zwijgzaam twee houten kratten vervoeren. Er
ontstaat al snel paniek en onrust in het dorp.
Wat komen die mannen doen? Door hun
verschijning komen donkere geheimen en
herinneringen bovendrijven in dit onder een
collectief schuldbesef gebukt dorp.
Török, die zijn film baseerde op het kortverhaal “Homecoming” van coscenarist Gàbor T.
Szànto, schept een sfeer van naderend onheil en paranoia. “1945” is een beklijvende
film die een genuanceerde en filmische blik werpt op een afgrondelijk gegeven uit de
Tweede Wereldoorlog en de naweeën ervan. Van een beheerste schoonheid.
Wil je meer informatie of wil je deze filmvoorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de zaal in de Kinepolis.

MET VOLLE GOESTING – TONEELKRING HET NIEUW
VIOLIERTJE
WOENSDAG 7 FEBRUARI OM 20 UUR IN ZAAL PATRIA, KERKLAAN 37
Een knus hotel, een charmante, avontuurlijke dokter en
een aantal even avontuurlijke dames… Meer is er niet
nodig om de jaarlijkse verwenweek na de
Nieuwjaarsfeesten tot een succes te maken. Maar dit jaar
komen ook enkele onverwachte gasten opdagen. Zij
sturen het anders zo perfecte ‘ consultatieschema’ van
dokter De Naeyer helemaal in de war. Zelfs met de hulp
van de bereidwillige klusjesman krijgt men de knoop niet
ontward. Het loopt compleet uit de hand wanneer een
Italiaanse maffioso op de proppen komt en zowel
hotelmanager als personeel het onmogelijke doen om goede punten te scoren bij ‘de’
controle. Uiteraard is ook Cupido, aan wiens pijlen moeilijk te ontkomen valt, nooit ver
weg! En wat met de vervelende afhaalchinees? Linke soep…
Wil je meer informatie of wil je deze voorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de zaal Patria, Kerklaan 37.

LES BOUKAKES
DONDERDAG 8 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE BIEKORF THEATERZAAL
Les Boukakes, een samentrekking van de twee meest
vaak gebruikte racistische scheldwoorden, is raïrock
recht voor de raap! De band vertegenwoordigt de
ideale mix tussen Oosterse en Westerse invloeden en
staat garant voor een Mediterraans feest om 'U' tegen
te zeggen.
De band, opgericht in de buitenwijken van enkele
Zuid-Franse steden, maakt furore sinds 1998. In het
begin speelden ze bars en straatpleinen plat, tot de
band enkele prestigieuze wedstrijden won. Ze deelden
al podia met volgende gevestige waarden: Tinariwen, Manu Dibango, Taraf de
Haïdouks,... én ze waren onder meer te zien op festivals als Sziget, Mano Mundo,
Couleur Café, Rueda De Casino, Printemps de Bourges,…
Hun vierde album Punky Halal dateert van 2012 en is een parel, bejubeld door de
(inter)nationale vakpers.
Wil je meer informatie of wil je deze voorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van Biekorf Theaterzaal.

DE ANDERE FILM – AFTERIMAGE
DONDERDAG 8 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE KINEPOLIS
“Afterimage”, “nabeeld” is het beeld dat op het
netvlies blijft hangen, de naam van een reeks werken
van de Poolse schilder Wladyslaw Strzeminsky (18931952). Hij verloor als Russisch soldaat in de Eerste
Wereldoorlog een arm en een been. Dat belette hem
niet om na 1918 als theoreticus en artist een
topfiguur te worden van de avantgarde-kunst. In
1945 sticht hij in Polen mee de kunstacademie van
Lodz. In 1948 kleurt het rood van Stalins portret de
lucht voor het raam van zijn atelier. Hij verliest de
strijd tegen het opgelegde socialistisch realisme, dat
hem broodrooft en erger dan dat. (De grote Europese musea maken dat nu goed.) De rol
van de dochter is pakkend. De blauwe bloemen van de Franse filmtitel evenzo.
Tegelijk is de film een eresaluut van en aan dat andere Poolse dissidente genie, regisseur
van o.m. “De man van staal”, “De man van steen”, “Katyn”, overleden in 2016.
Over “Afterimage”, die de NYTimes “een verbolgen, levendige, gepassioneerde film”
noemt, schreef de krant: “Een troost dat hij (Wajda, 90) ons uitdagend, in het harnas,
verliet”
Wil je meer informatie of wil je deze filmvoorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de zaal in de Kinepolis.

NAH MEAN # 14 – SOUL REBEL, A TRIBUTE TO THE KING
VRIJDAG 9 FEBRUARI VANAF 22 UUR IN JEUGDHUIS COMMA
Op 6 februari 1945 werd Robert Nesta
Marley geboren in Nine Miles, Jamaica.
Gedurende zijn leven groeit Bob Marley niet
enkel uit tot wereldbekende muzikant maar
ook tot woordvoerder van de Rastafari
beweging. Marley’s muziek nam de wereld
over en is tot op de dag van vandaag te
horen op de grootste festivals.
NAH MEAN #14 is een eerbetoon aan de
Soul Rebel, Bob Marley.
Wil je meer informatie of wil je dit evenement bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. De tickets
zullen klaarliggen aan de ingang van Jeugdhuis Comma.

AUGURI – OLIVIER DUBOIS
ZATERDAG 17 FEBRUARI OM 20 UUR IN HET CONCERTGEBOUW
Primitieve krachten in een uitputtende en
onvoorspelbare race voor 22 dansers.
In 2015 sloot Olivier Dubois – het enfant terrible van
de Franse dansscene – December Dance af met de
hypnotiserende voorstelling Tragédie, een ware
uitputtingsslag voor achttien naakte dansers. In
Auguri onderzoekt hij het lot van de mensheid via de
dans.
Op de energieke en machinale muziek van François
Caffenne springen, rennen en jagen elf vrouwen en elf mannen als een zwerm vogels op
de scène. Een soms onheilspellende en dan weer utopische blik op het menselijke
bestaan.
Wil je meer informatie of wil je deze voorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur af aan de ingang van het concertgebouw.

DOIS – LUIS & PEDRO SARTORI DO VALE
DINSDAG 20 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE MAGDALENAZAAL
Ze zijn met twee, de broers Luis en Pedro. Dat feit
inspireerde hen tot een spannende voorstelling
over … jawel, twee broers. Ze delen niet alleen
dezelfde familienaam, herinneringen, humor en
avonturen, maar ook hetzelfde beroep en dezelfde
interesses.
Eén van die interesses is het boogschieten. Voor
hen is boogschieten meer dan een sportieve
bezigheid. Het is een kunst op zich. Een kunst die
zich niet gemakkelijk plooit naar de ambities van
twee fervente circusacrobaten, die naast de
broederlijke intimiteit toch ook redelijk wat
rivaliteit en prestatiedrang voelen tegenover elkaar.
Als dat maar goedkomt ...
Wil je meer informatie of wil je deze voorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de Magdalenazaal.

START TO MOVE - ARCHERY TAG
WOENSDAG 21 FEBRUARI OM 14 UUR IN DE SPORTHAL VAN DE KOUDE KEUKEN
Archery Tag is onze nieuwste activiteit en is het
beste te omschrijven als een kruising tussen
trefbal en paintball, maar dan met pijl en boog!
Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foamtops kan het spel gespeeld worden zonder pijn
en/of blauwe plekken. Om het gezicht te
beschermen werken we met hoge kwaliteit
paintball maskers. Actie en spanning gegarandeerd
met deze gave nieuwe activiteit.

Wil je meer informatie of wil je deze activiteit bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken af om 13 uur 30 aan de ingang van het sportcomplex koude keuken.

DE ANDERE FILM – LOVELESS
DONDERDAG 22 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE KINEPOLIS
Een man en een vrouw die op scheiden staan en
al een tijd elk een nieuwe relatie hebben, stellen
na hun zoveelste bittere ruzie vast dat hun moe
getergde, twaalfjarige zoontje van huis is
weggelopen. Samen met een team vrijwilligers
gaan ze op zoek naar de vermiste jongen, maar
noch bij hen, noch bij de politie, noch bij de
getuigen voel je veel medeleven.
Wat begint als een naargeestig vechtscheidingsdrama muteert tot een sombere thriller
langs groezelige flatgebouwen, postindustriële ruïnes, ondergesneeuwde stadsparken en
kale snelwegen rond Moskou, waarbij een happy end op geen enkel moment in zicht lijkt.
De cameraman giet de zoektocht in monumentale beelden die zich op je netvlies branden
en op het gemoed inwerken. Net als in zijn vier vorige films focust Zvyagintsev ook hier
weer op een disfunctionele familie en stelt hij zich kritisch op tegenover zijn vaderland;
de hardheid van het koppel is een symptoom van een verkilde samenleving waar
eigenbelang boven alles gaat.
‘Loveless’ is een meeslepend drama met een hart, maar ook een ijzingwekkende
nachtmerrie met peilloze diepten.
Wil je meer informatie of wil je deze filmvoorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de zaal in de Kinepolis.

HALKA – GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
WOENSDAG 28 FEBRUARI OM 20 UUR IN DE MAGDALENZAAL
Wie zich nog de voorstelling Chouf Ouchouf van
dit Marokkaanse gezelschap herinnert, zal zich
ongetwijfeld verheugen op de komst van deze
uitzonderlijke acrobaten.
In hun nieuwe productie Halka keert de Groupe
Acrobatique de Tanger terug naar hun
oorsprong: het strand. Het is een plaats waar
lichamen worden verborgen of blootgesteld,
waar mensen komen om te spelen, flirten en zich
te ontspannen. Bovendien komen in Marokko de
‘troupes’ en families van de acrobaten samen op
het strand om er te trainen en zich met elkaar te meten.
In de Marokkaanse traditie is een halka een soort rondedans van acrobaten, zangers,
muzikanten. Iedere halka heeft zijn Hlaïkya, een soort voorzanger, animator die uitblinkt
in virtuositeit in woord en gebaar. Zijn impulsen zetten een raderwerk van bijzondere
fysieke en energieke scenes in gang, waarin de acrobaten graag flirten met de wetten
van de zwaartekracht.
Wil je meer informatie of wil je deze voorstelling bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken om 19 uur 30 af aan de ingang van de Magdalenazaal.

GRATIS LIDMAATSCHAP VRIENDEN VAN DE BIB
We kunnen dit jaar opnieuw lidkaarten voor de
VRIENDEN VAN DE BIB aanbieden. Deze vereniging
ondersteunt de werking van de Openbare Bibliotheek
Brugge en organiseert tal van activiteiten die in brede
zin aansluiten op de bibliotheek-werking:
auteurslezingen, informatieve voordrachten, de
leesgroep ...
Bijzondere aandacht gaat daarbij ook uit naar de
erfgoedcollecties van de bibliotheek (middeleeuwse
handschriften en oude drukken).
Een greep uit de voorbije activiteiten:
- Lees Meer!: literaire ontmoetingen in het met Nederlandstalige
auteurs die geïnterviewd worden over hun nieuwste boek
- Voordrachten op Erfgoeddag
- Tentoonstellingen en lezingen i.v.m. de erfgoedcollecties van de
bibliotheek en de geschiedenis van Brugge
- De leesgroep, het jaarlijkse Jeugdboekenfeest ...
Als vriend van de Bib geniet je nog verschillende andere voordelen:
- Je kunt gratis of aan verminderde prijs deelnemen aan de activiteiten van de
Openbare Bibliotheek Brugge en van De Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw.
- Je wordt uitgenodigd op de opening van tentoonstellingen in de
bibliotheek en u geniet korting op de bijhorende publicaties.
- Je ontvangt vier maal per jaar de nieuwsbrief Inzoemen.

- Je ontvangt een mooie lidkaart, ontworpen door de Brugse illustrator Klaas Verplancke.
We geven de voorkeur aan mensen die voorheen nog geen gebruik maakten
van dit aanbod, zodat nieuwe mensen deze vereniging kunnen leren kennen.
Indien je graag lid wilt worden van deze vereniging, neem dan contact op
met Bart of Jovi (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of via
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be .

GRATIS LIDMAATSCHAP VRIENDEN VAN DE MUSEA BRUGGE
Dit jaar kunnen we opnieuw 10 lidmaatschappen
van de VRIENDEN VAN DE MUSEA Brugge
aanbieden. De samenwerking startte in 2008 en
bezorgde al heel wat mensen boeiende lectuur en
interessante activiteiten. De Vrienden van de
Stedelijke Musea Brugge is een vereniging die al
sinds 1958 bestaat.
De vereniging wil niet alleen aan sponsoring doen
bij belangrijke aankopen voor de Stedelijke Musea,
maar wil ook op alle mogelijke manieren het culturele leven in Brugge en de
belangstelling voor de musea bevorderen.
Leden hebben via hun lidmaatschap gratis toegang tot alle Brugse Stedelijke Musea
evenals tot de vaste collectie van de Musea voor Schone Kunsten in Gent en
Antwerpen. Talrijke interessante lezingen worden speciaal voor hen georganiseerd.
De lezingen gaan door in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum, een hightech
multimediazaal, die volledig werd uitgerust door de VSMB. Leden zijn geabonneerd op
het driemaandelijks 'Museumbulletin' & op het informatiebulletin 'INFO@VSMB' en
krijgen een aanzienlijke korting op diverse museumpublicaties en in de Museumshop.
Men kan ook 'Museumvrijwilliger' worden en zo actief meewerken aan een
publieksgericht, dynamisch imago van de musea -oa. medewerking aan de
‘VrijwilligersInfoBalie'.
Uiteraard geven we de voorkeur aan mensen die in voorheen geen gebruik
maakten van dit aanbod, zodat nieuwe mensen deze vereniging kunnen leren
kennen. Indien je graag lid wilt worden van deze vereniging, neem dan contact
op met Bart of Jovi (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of via
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be .

HOUSE OF TIME – TRIËNNALE BRUGGE
RAUMLABOR & BRUGSE JONGEREN
Bezoek House of Time, een co-creatie van architectuurcollectief raumlabor en
Brugse jongeren
Het Duitse collectief Raumlabor (http://raumlabor.net/)
is in het najaar van 2017 gestart met hun
projectvoorstel voor Triënnale Brugge 2018. Samen met
Brugge(n) voor jongeren en Bolwerk bouwen ze op de
site DuPont hun ‘House of Time’.
De aftrap werd gegeven in de herfstvakantie. Zo'n 30
jongeren bouwden al meubels, een keuken, een atelier
en zelfs een hot tub. In de komende weken en maanden,
tot mei 2018, krijgt House of Time een verdere invulling.
Telkens gaan de jongeren zelf aan de slag om hun
dromen en ideeën werkelijkheid te laten worden. Tijdens
Triënnale Brugge 2018 wordt de plek een levend
laboratorium waar workshops doorgaan, jongeren en
bezoekers elkaar ontmoeten en iedereen verder op
ontdekking kan gaan.
Benieuwd naar dat work in progress?
Een eerste meet & greet met alle deelnemers was er al
op 9 december, maar nieuwsgierige lezers kunnen
opnieuw terecht voor een inkijk in het creatieve proces op zaterdag 17 februari vanaf 19
uur.
Of liever zelf deelnemen?
Ben je tussen 12 en 24 en heb je zelf zin om aan de slag te gaan onder deskundige
begeleiding van ervaren technici en architecten? Kom dan langs tijdens de volgende
bouwdagen:
ZA 20 JAN | 13:30 - 18:30 | Tekenen met Wietse
WO 24 JAN | 13:30 - 18:30 | Sportief bouwen
WO 31 JAN | 13:30 - 18:30 | Deur(e)werken
WO 7 FEB | 13:30 - 18:30 | Workshop met raumlabor
ZA 10 FEB | 13:30 - 18:30 | Workshop met raumlabor
12 – 16 FEB| 10:30 - 19:00 | Workshops met raumlabor
ZA 17 FEB | 19:00 - 22:00 | Open House | Feestje
Waar?
Site DuPont, ingang via Wulpenstraat, ter hoogte van de brug aan het Sasplein.
Volg het reilen en zeilen van House of Time op de voet via:
https://www.facebook.com/HouseofTimeBruges/
Wil je meer informatie of wil je meewerken aan de workshops?
Neem dan contact op met Bolwerk via info@bolwerk.be

MUSEUMKAMP 2018
Dit jaar kan je opnieuw de musea tot in de kleinste hoekjes verkennen via twee
museumkampen. De vierdaagse atelierweek wordt naar goede gewoonte telkens
afgesloten met een toonmoment voor ouders en familie. Hier volgt alvast de informatie
voor 2018!
We behouden de leeftijdsindeling waarbij het Museumkamp de ene keer bedoeld is voor
kinderen die zitten in het 1ste tot 3de leerjaar, de andere keer voor kinderen uit het 4de
tot 6de leerjaar. Daarbij kijken we naar het leerjaar waar je zoon of dochter in 20172018 zit.
Nog eventjes de praktische weetjes op een rij: elk Museumkamp loopt van dinsdag
tot en met vrijdag, telkens van 9.30 u tot 16.00 u. Er is opvang voorzien vanaf 8.30 u
tot 17.00 u. Je brengt steeds zelf je picknick mee, alsook een 4-uurtje.
En dit zijn de thema’s voor 2018:
Wonderwaterwereld (sessie 1)
In de Wonderwaterwereld kan er van alles op je pad komen. We ontmoeten mysterieuze
waterbeesten, maken kleurrijke waterorgels en speuren op oude schilderijen naar
prachtig mooie riviertjes. Langs de Brugse reien gaan we op zoek naar bijzondere
kunstwerken. Kom jij ook? We hebben een zee van tijd voor dans, toneel, muziek en
knutselen.
Wanneer: van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 juli 2018
Voor wie: kinderen uit het 1ste , 2de en 3de leerjaar (schooljaar 2017-2018)
Waar: atelierruimte musea, zolder Sint-Janshospitaal (Mariastraat 38, 8000 Brugge)
Goudzoekers (sessie 2)
Hartelijk welkom in dit rijkelijk atelier! Ga gauw aan de slag met bladgoud en oude
munten. Luister naar schitterende verhalen en maak kunst met een gouden randje.
Tijdens een museumspel gaan we op zoek naar een verborgen schat. Iets voor jou?
Schrijf je dan nu in voor deze vakantieweek vol bling bling.
Wanneer: van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 augustus 2018
Voor wie: kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar (schooljaar 2017-2018)
Waar: atelierruimte musea, zolder Sint-Janshospitaal (Mariastraat 38, 8000 Brugge)
Wil je meer informatie of wil je inschrijven voor het museumkamp?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be.

HET JEUGDFILMFESTIVAL
WE GAAN OP BERENJACHT – 5+
ZONDAG 11 FEBRUARI OM 14 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
In We gaan op berenjacht volgen we de avonturen van
de dappere Stan, Katie, Rosie, Max, een baby en Rufus
de hond die op een dag besluiten om samen op
avontuur te gaan en op zoek te gaan naar beren.
Onderweg moeten ze een hoop obstakels overwinnen.
Zo trotseert het gezin tijdens hun ambitieuze queeste
kolkende en wervelende sneeuwstormen, drassige
modderpoelen en een groot, duister bos. Maar wanneer
Rosie en Rufus van de rest gescheiden raken, lijkt op
berenjacht gaan toch niet zo leuk meer...

DE GRUFFALO – 5+
ZONDAG 11 FEBRUARI OM 14 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Een Gruffalo? Wat is dat voor een beest? Vos, Uil en
Slang hebben nog nooit van hem gehoord. Kleine Muis
wil de andere dieren in het bos flink bang maken.
Daarom verzint hij een groot beest: De Gruffalo.
Gelukkig weet Muis dat de Gruffalo niet écht bestaat. Of
vergist hij zich...?

HOTEL DE GROTE L – 9+
ZONDAG 11 FEBRUARI OM 16 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
De 12-jarige Kos woont samen met zijn vader en drie
zussen in hun familiehotel aan zee. Als zijn vader
onverwacht in het ziekenhuis belandt, staan Kos en zijn
zussen er alleen voor. Nu moeten zij het hotel runnen.
Kos, nu de man in huis, probeert de leiding te nemen,
maar de samenwerking met zijn zussen loopt helemaal
mis. Kos snapt echt niets van meisjes en zij niets van
hem. Als de schuldeisers voor de deur staan, kan Kos
het hotel alleen maar redden door als jongen mee te
doen aan de Miss Beach verkiezing. Tegelijkertijd probeert hij ook in de voetbalselectie te
komen én indruk te maken op Isabel, het mooiste meisje van het heelal. Gebaseerd op
het bekroonde jeugdboek van Sjoerd Kuyper.

TSCHICK – 12+
MAANDAG 12 FEBRUARI OM 16 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Centraal in deze coming-of-age film staat Maik (14). Hij
hunkert naar aandacht van het mooiste meisje van de klas,
zijn flamboyante moeder worstelt met drank en met zijn vader
heeft hij al helemaal geen emotionele band. Als hij in de
zomer twee volle weken alleen thuis zit, staat Tschick plots
voor de deur. Hij is net nieuw in Maiks klas, emigreerde uit
Rusland en gedraagt zich behoorlijk vreemd. Maik laat zich
echter overhalen om samen een oude Lada te stelen en een
roadtrip aan te vatten, weg van Berlijn, zonder bestemming.
Ze duikelen in een wild avontuur en beleven de zomer van
hun leven die ze nooit zullen vergeten.

DE RAKET – ROMMEL IN DE RUIMTE – 6+
DINSDAG 13 FEBRUARI OM 16 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Pottan is acht jaar oud. Ze was eigenlijk onderweg naar een
zomerkamp, maar door een samenloop van omstandigheden
komt ze bij een afvalverwerkingsbedrijf terecht. Daar lopen
vreemde figuren rond, die zich met tegenzin over het meisje
ontfermen. Al gauw ontdekt Pottan wat ze te verbergen
hebben: achter een hoge omheining zijn ze een zelfgemaakt
ruimteschip in elkaar aan het knutselen. Wat volgt is een
avontuur waarin Pottan zelfs de eerste achtjarige
ruimtevaarder in de geschiedenis wordt.

DUMMIE DE MUMMIE EN DE TOMBE VAN ACHNETOET – 6+
WOENSDAG 14 FEBRUARI OM 16 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Dummie heeft heimwee naar zijn thuisland en haalt Klaas
en Goos over om met hem naar Egypte te reizen.
Vindingrijk als hij is, regelt Dummie zelfs een paspoort. In
Egypte gaan ze op zoek naar de graftombe van Dummies
ouders, zodat hij eindelijk afscheid kan nemen. Maar hoe
vind je zo’n plek na vierduizend jaar? Vrolijke, avontuurlijke
derde verfilming naar de gelijknamige boekenserie.

ROSIE & MOUSSA – 7+
DONDERDAG 15 FEBRUARI OM 14 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan
de andere kant van Brussel. Ze leert er een heleboel
mensen kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke
mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa, die in het
appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op
sleeptouw door de hele buurt. Ze klauteren zelfs helemaal
tot op het dak van het appartementsgebouw. En ze gaan
samen op zoek naar Rosie’s papa, die al een tijdje niet
meer thuis kwam...

GRUWELIJK RIJMEN – 6+
DONDERDAG 15 FEBRUARI OM 16 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen.
Lusten wolven liever biggetjes, grootmoeders of kleine
kinderen? Jacob is verliefd op zijn buurmeisje Cindy, maar
zij heeft een oogje op de prins. En waar komt die
gigantische bonenstaak in Jacobs tuin plots vandaan?
Onder het alziend oog van de boze wolf lopen
sprookjesfiguren elkaar voortdurend voor de voeten.
De verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke Rijmen’ brengt een hele parade
sprookjesfiguren bij elkaar in een ingenieus verhaal voor alle leeftijden. Even hilarisch als
poëtisch, vol ondeugende twists en verrassende ontknopingen.

ZOOKS – 6+
VRIJDAG 16 FEBRUARI OM 14 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Het meisje Robin leeft in een wereld waar de natuur taboe
is. Planten zijn vies, vlinders gevaarlijk en het woud is
strikt verboden terrein. Op een dag verdwijnt Robins
moeder tijdens een missie in het woud. Tegen beter weten
in gaat Robin op zoek naar antwoorden. Zo ontmoet ze
Wolf, een ‘wilde jongen'. Samen met enkele onverwachte
bondgenoten komen ze terecht in een groot avontuur, om
zo de schoonheid en de kracht van de natuur opnieuw te
ontdekken.

MOLLY MONSTER – 4+
ZATERDAG 17 FEBRUARI OM 10 UUR 30 IN DE CINEMA LUMIERE
Molly Monster wil er dolgraag bij zijn wanneer haar
nieuwe zusje uit het ei kruipt dat mama heeft gelegd.
Dat gebeurt ver weg achter de Wilde Heuvels, op het
Eiereiland, waar kleine monsters ter wereld komen. Maar
hoe kan ze haar beste vriend Edison aan het verstand
brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn? Bezorgd reist
Molly haar ouders achterna. Zo begint een avontuurlijke
tocht doorheen een kleurrijke wereld: Monsterland.

LABAN MAAKT ER EEN POTJE VAN – 3+
ZATERDAG 17 FEBRUARI OM 16 UUR IN DE CINEMA LUMIERE
Laban en zijn spokenfamilie gaan aan het kokkerellen.
De koningsfamilie komt immers op bezoek. Ze bakken
en koken volgens een recept uit mama's kookboek.
Labolina vindt vooral ketchup een onmisbaar ingrediënt
in haar taartenbrouwsel. Als dat maar goed afloopt…
Laban is nog altijd bang in het donker en guitige zusje
Labolina kan nog steeds geluiden nabootsen als de
beste. In de tuin wordt er hard gewerkt aan een plant
die onkruid eet, er worden cadeautjes ingepakt en
Laban gaat uit logeren bij prins Bas. De pret op kasteel

Goedemorgenzon blijft duren. De vierde en laatste serie charmante Laban-verhaaltjes.
Bijzonder geschikt als eerste bioscoopervaring.
Wil je meer informatie of wil je deze filmvoorstellingen bijwonen?
Neem dan contact op met Bart (050 32 74 96, 0496 90 50 15) of Jovi (050 32
67 73, 0478 63 78 09) of via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be. We
spreken telkens 30min op voorhand af aan de ingang van de Cinema Lumière.
Inschrijven zonder kinderen is niet mogelijk!

