brugge.be

STADS
MAGAZINE

herfstagenda
2015

UITGAVE
Johan Coens, stadssecretaris
FOTOGRAFIE
Fotografische Cel Stad Brugge,
Unplugged © Michel De Pourcq;
Elements © Joeri Swerts, Jacco
Gardner © Nick Helderman,
Uitwijken © Jonas Leupe, Verenigd
Koninkrijk © Hugo Maertens,
Papageno © Jan Dhondt,
Jos Van Immerseel © Anima
Eterna, Right, Before I Die ©
Andrew George, Fictions © Filip
Dujardin, Sterrenstoet © Yannick
Vermeire, Surround! © Mathieu
Nonnenmacher, December Dance:
Phil Griffin © Troubleyn/Jan Fabre
© Stephan Vanfleteren, Fotonale
© Ana Garcia, Input-Output © Emi
Kodama, Pigback Army © Pigback
Army, De Toverfluit © Selina De
Maeyer, Comité voor Initiatief,
Cactus Music, Musea Brugge, Sarah
Bauwens
COVERFOTO
Fotografische Cel Stad Brugge
VORMGEVING
Graphic Design die Keure
DRUK
Print & Media Partner
REDACTIE
Redactieraad BruggeINspraak
HOOFDREDACTIE
Communicatie & Citymarketing

Je infoblad staat ook op
www.brugge.be
Wil je ook graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be

R

ec

er

Deze brochure werd gedrukt op
gestreken, 100 % gerecycleerd
milieuvriendelijk papier.
y cle d Pa p

2

9

Autoloze Zondag

11

Kookeet

13

Cartoonale Brugge

19

Festival van de Toekomst

21

Krikrak

VERDER
Uitwijken

4

Open Monumentendagen 6
Hack The City

7

aMAZe-event

14

Krikrak

21

Tentoonstellingen

27

Beste
Bruggeling

dit concept laten we onze tieners zelf los op het Brugse
culturele aanbod. We laten
hen zelf hun eigen programma samenstellen.

Wie denkt dat Brugge klaar is
voor een lange winterslaap,
moet er zeker deze agenda
even op naslaan. Brugge doet
het de komende maanden allerminst rustig aan. We starten
het najaarsaanbod met Taste a
Lot, een gloednieuw Streetfoodfestival op de site van Het
Entrepot. Foodfestivals zijn in
en Brugge spant de kroon met
KookEet op 26, 27 en 28 september 2015. Kookeet blijft de
lat hoog leggen. Drie maal drie
sterrenchefs verenigd op één festival, dat doet geen
enkel foodfestival in ons land ons na. Dit is uniek voor
België. Verschillende chefs slaan de handen in elkaar
om u opnieuw de ‘crème de la crème’ te bieden op culinair vlak.

‘Amaze’ betekent ‘verwonderen’ en dat is wat we het
hele najaar willen doen: u verwonderen en inspireren.
Warm u op aan vurig muzikaal, theatraal of dansant
geweld in eigen stad. Geniet van het kleurrijke najaarsaanbod in Brugge!

Eendracht maakt macht, het klinkt als een oubollig cliché, maar in onze stad geven ook onze culturele huizen
dit spreekwoord een jonge, frisse invulling. Krikrak is
een gloednieuw festival voor kinderen en jongeren in
de herfstvakantie en wat dacht u van aMAZe? Binnen

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

‘Vurig cultureel
geweld zorgt voor
een warme winter
in Brugge‘

Net als bij uw evenementennummer voor de zomer zit
een kalender in het midden
van dit nummer. Vervang
uw zomerkalender door dit
exemplaar en mis geen enkele evenement in uw stad.

Uw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Weekend 11, 12 en 13 september:
Assebroek, Grasveld Zandtiende

'Geborgenheid
en diversiteit'

Nieuwkomers in de stad
Lezing

Weekend 18, 19 en 20 september:
Sint-Michiels, Grasveld Sint-Michielslaan aan
Sint-Godelievekerk

20.00 tot 22.00 uur
Spaanse Schuur, Pakhuizen (site DuPont)
(ingang via Wulpenstraat)

Weekend 25, 26 en 27 september: Sint-Kruis,
Speelplein Petegemstraat - Hofdamestraat

Hoe organiseren 'nieuwkomers' zich in
een diverse stad? Hoe koesteren ze hun
etnisch-culturele eigenheid in een dynamische context? Hoe verhouden ze zich tot
hun onmiddellijke omgeving, de plaatselijke
overheid en professionele voorzieningen?
Waar ligt hun kracht om zich maatschappelijk te engageren in de samenleving en
een positieve rol te vervullen voor hun leden
en achterban? Hoe kijken mensen zonder
migratieafkomst naar deze verenigingen?
Bert Anciaux heeft het over de vele lokale
‘zelforganisaties’ in Vlaanderen en Brussel
die mensen een plek geven voor hun eigen
taal, cultuur en identiteit.

Uitwijken
Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag van
13.30 tot 00.00 uur, zondag van 9.30 tot 18.00 uur
Vier keer per jaar organiseert Brugge Plus een Uitwijkentoer in en rond Brugge: in februari, mei, juli en september.
De voorbije vijf jaar hield de Uitwijkenkaravaan meer dan
tachtig keer halt op een Brugs pleintje of grasveld. Uitwijken brengt cultuur naar de wijken en zorgt voor een warm
wijkgevoel.
De Uitwijkenkaravaan heeft dit jaar naast de vertrouwde ingrediënten ook enkele nieuwigheden in petto: de buurt-fotoexpo ’Traffiek in de Wiek’, een jamsessie met lokaal talent
en op zaterdagavond de dj’s van Radio Martiko en de band
ZORITA. Verder op het programma ook ontbijtcinema, circus
en theater, workshops juwelen gieten en cocktails shaken.

www.uitwijken.be, info@bruggeplus.be, t 050 44 20 02
of in de programmakrant bij In&Uit
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Donderdag 10 september

Deze lezing kadert in de Hedendaagse Kunst
en Architectuur Triënnale Brugge 2015.

www.triennalebrugge.be
In samenwerking met
Vormingplus regio Brugge
Info & reservatie
www.vormingplus-brugge.be

Vrijdag 11 en
zaterdag 12 september

Streetfoodfestival
Taste a Lot
Vrijdag van 17.00 tot 00.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 00.00 uur
Het Entrepot
Op de tweede vrijdag en zaterdag van
september wordt Het Entrepot het
decor voor de eerste editie van het
streetfoodfestival Taste a Lot.
Op het programma: een dozijn foodtrucks en -kraampjes die spijzen uit
alle culinaire hoeken van de wereld
aanbieden. Er is ook een gezellige bar
en de Entrepot-dj’s maken er een leuk
feestje van. Bovendien tonen de vele
organisaties die in Het Entrepot onderdak vinden hun kunnen tijdens een
open stage. Er is dans, muziek en een
flinke dosis 'burlesque'.
Ook de allerkleinsten zijn welkom. Er
zijn kraampjes met kindvriendelijke
snacks en heel wat animatie.
Maak je dus op voor een weekend met
heerlijk, budgetvriendelijk eten en
drinken en een gezellige nazomerse
sfeer.
www.tastealot.be

Zaterdag 12 september

Slot Beiaardseizoen
20.30 uur
Markt
Compagnie Aardbei, dat is de Beiaard,
maar dan op zijn kop. Beiaardier Jan
Verheyen en dj Courtasock brengen
een mix van deep house, future jazz
en electroswing. De samenwerking
resulteert in een unieke crossover
van stijlen en genres. Een onvervalste
battle tussen een middeleeuws instrument en moderne dj-technieken.
Beeldschermen toveren de Markt om
in een heuse openluchtclub.

dienst.cultuur@brugge.be,
t 050 44 82 70

Zaterdag 12 september

Summerblast
Jeugdhuis Thope, Sint-Arnolduslaan,
Sint-Michiels
Vanaf 18.00 uur
Sinds 2013 organiseert Jeugdhuis Thope Summerblast. Het is een party met
liveoptredens in een tent en randanimatie outdoor. Op zaterdag 12 september staan 2 Unlimited, Gunther D, Jan
Vervloet, Get Ready en de Confetti’s op
het podium. Disco Thope zorgt voor
een mooi aansluitend geheel en staat
in voor de officiële afterparty in Jeugdhuis Thope.

www.summerblast.be
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Zaterdag 12 en zondag 13 september

Zondag 13 september

Open Monumentendagen

Dag van de
Brugse Sportclub

Muziek, lezingen, tentoonstellingen,
wandelingen en fietstochten
Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur,
zondag van 10.00 tot 18.00 uur
24 opengestelde locaties verspreid over de stad
Tijdens de Open Monumentendagen (OMD) maak je opnieuw kennis met verborgen historische parels in de
binnenstad en de deelgemeentes. Verschillende monumenten zetten uitzonderlijk de deuren open. In 2015
wordt niet gewerkt rond een specifiek thema, maar het
industriële verleden van de te bezoeken sites bepaalt
vaak het programma. In het kader van OMD staan ook
muziekvoorstellingen, lezingen, tentoonstellingen, wandelingen en fietstochten op het programma.
Een aantal restauraties en enkele merkwaardige interieurs zijn uitsluitend te bezoeken na reservatie. Voor
gezinnen met kinderen is er het OMD-juniorproject
‘En…Actie!’.

www.bruggeomd.be, t 050 47 23 24
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13.30 tot 17.00 uur
’t Zand
Tijdens deze doe-aan-sportbeurs op ’t
Zand, die kadert binnen de Europese
Week van de Sport, stellen Brugse sportclubs hun sport en hun werking voor. In
totaal zijn meer dan zestig verenigingen
aanwezig.
Nieuw in 2015 zijn onder meer de boksring op ’t Zand, de frisbee-initiatie en de
infostanden van Padel Club Brugge en
Tennisclub Zeebries.
Demonstraties en initiatielessen volgen
elkaar op. Iedereen kan gratis proeven
van een brede waaier aan sporten.

www.brugge.be/
dagvandebrugsesportclub,
sportdienst@brugge.be, t 050 72 70 00

Donderdag 17 tot zondag 20 september

Donderdag 17 september

Hack The City
Triënnale Brugge

Dementie-tsunami
in Brugge!

Spaanse Schuur, Pakhuizen (site DuPont)
(ingang via Wulpenstraat)
Het Entrepot lanceerde voor de zomer een oproep aan Brugse jongeren om hun meest originele ideeën voor de toekomst
van hun stad door te geven. Op basis daarvan werden zeven
jonge Bruggelingen met heel uiteenlopende interesses gekozen. Zij waren bereid om zich vier dagen te laten opsluiten in
de 'urban think tank' - of denktank van het project Hack The
City- en zo mee het Brugge van de toekomst uit te tekenen.
De jongeren verblijven van 17 tot en met 20 september op
de site van DuPont (oude Gistfabriek), waar de Triënnale al
aanwezig is met het URB EGG-café.
Ze gaan er aan de slag met hun strafste dromen voor Brugge.
Ze worden daarbij geholpen door een reeks experts ter zake.
Ook zij gaan in dialoog met het grote publiek tijdens een
speciale editie van Pecha Kucha en een Open Thinktank,
waarin de verschillende thema’s van die week verder uitgespit worden.

Hack The City is een samenwerking tussen Het Entrepot en
de Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale Brugge
2015 en is vier dagen lang te volgen via
www.hackthecity.be en via www.facebook.com/hetentrepot.

Wat als Brugge 80.000 mensen
met dementie zou tellen?
Lezing i.k.v. Triënnale
20.00 tot 21.30 uur
Spaanse Schuur, Pakhuizen (site DuPont)
(ingang via Wulpenstraat)
Mocht Brugge uitgroeien tot een stad van vijf miljoen inwoners, zoals het uitgangspunt van de Triënnale klinkt, zouden we ongeveer 80.000 personen met dementie tellen.
Hoe kunnen we binnen een dergelijke grootstedelijke context een dementievriendelijke stad realiseren? Bart Deltour, directeur van het Expertisecentrum Dementie Foton, stelt enkele ideeën voor
vanuit de ervaringen van Foton rond het project 'Samen voor een dementievriendelijk Brugge'.

6 euro
tickets via www.ticketsbrugge.be
info via www.triennalebrugge.be

Pecha Kucha HTC vindt plaats op vrijdag 18 september,
de Open Thinktank op zaterdag 19 september. Telkens om
20.00 uur in URB-EGG-café. Gratis toegang.
www.triennalebrugge.be
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Zondag 20 september

“Oe ist?”
“Goed, ça va …”

Vrijdag 18, zaterdag 19 september
en zondag 20 september

De vraag is een
gewoonte, het antwoord meestal ook.

De Toverfluit
Stadsschouwburg
Vrijdag en zaterdag om 20.00 uur
Zondag om 15.00 uur

14.00 tot 17.00 uur
Buurtcentrum
d’Oude Stoasie,
Venetiëstraat 1, Zeebrugge

De twintigste verjaardag van het Cultuurcentrum gaat gepaard met de
opvoering van De Toverfluit, de bekende opera van Wolfgang Amadeus
Mozart. “Als er één stadsschouwburg
is waar dit meesterwerk past, dan is
het die van Brugge wel. Het beeld van
Papageno, de beroemde vogelvanger
uit de opera, staat er voor de deur en
aan de overkant van het gebouw is
de partituur van De Toverfluit in de
grond verwerkt”, zegt Jan Bernolet
van de vzw Artbij die er een Nederlandstalige musical van maakt.

ven actueel. De Toverfluit gaat over de
zoektocht naar de waarheid en over
het feit dat je niet te snel mag oordelen. We maken van Mozarts opera
een musical. We hebben het stuk vertaald en de lange gezongen recitatieven hebben we omgezet naar gewone
gesproken dialogen. We hebben het
verhaal ook uitgepuurd en hier en
daar wat opgefrist. De melodielijnen
van Mozart zijn er uiteraard niet uit,
want die zijn geniaal. We spelen ze alleen wat sneller en gebruiken minder
herhalingen.

Het sprookjesachtig libretto beschrijft
de zoektocht van Prins Tamino naar
Pamina, de dochter van 'de Koningin
van de Nacht'. Tamino wordt op zijn
tocht vergezeld door Papageno. Als
wapens dragen ze een toverfluit en
een klokkenspel mee.

BiS Voor welk publiek is het bedoeld?
J. BERNOLET Het wordt een echte
familievoorstelling. Wij kiezen resoluut voor een heel sprookjesachtige
versie. Tamino en Papageno beleven
samen een avontuur, ze moeten verschillende opdrachten tot een goed
einde brengen, maar er is ook die
moralistische boodschap. Het stuk
heeft zoveel verschillende lagen dat
het iedereen aanspreekt.

JAN BERNOLET Mozart en Schikaneder schreven een fantastische opera.
Ook de thema’s zijn universeel en blij-
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‘Oe ist?’ is een campagne van
het Provinciebestuur WestVlaanderen in samenwerking
met verschillende partners.
Iedereen voelt zich al eens
minder in zijn vel, maakt een
mindere periode door. Toch is
het niet evident om aan te geven dat het minder gaat. Het is
vaak taboe om dat toe te geven.
Op 20 september kun je in
Buurtcentrum d’ Oude Stoasie
bij een kop koffie of een pannenkoek een praatje maken.
Het is belangrijk om te praten
én te luisteren als het eens iets
minder gaat. In het kader van
het programma ‘Vergrijzing
aan de kust’ zetten ook senioren zich in om mensen de
“Oe ist?”- vraag te stellen. De
campagne loopt over meerdere
jaren lopen en kaart specifieke
welzijnsthema's aan.

www.west-vlaanderen.be/oeist

Zondag 20 september

Autoloze Zondag
met Mobimarkt,
Cultuurmarkt en
Kroenkelen
10.00 tot 18.00 uur
Brugse binnenstad

Op 20 september maakt het verkeer in de binnenstad van
10.00 tot 18.00 uur opnieuw plaats voor verschillende activiteiten voor jong en oud.
Om 10.00 uur wordt Autoloze Zondag feestelijk ingezet met
een fietsparade van ’t Zand naar de Markt. Heb je een retro,
design, vintage of gekke fiets? Kom naar ‘t Zand! Je kunt
meefietsen naar de Markt met de muzikanten van ‘Vooruit
met de Kuit’. Autoloze Zondag wordt naar goede traditie afgesloten met een muzikaal hoogtepunt. Dit jaar neemt Pigbag Army de honneurs waar.

Mobimarkt

10.00 tot 18.00 uur
Maak kennis met de nieuwste ontwikkelingen op mobiliteitsvlak. Kies voor duurzame vervoersmiddelen en test een
elektrische bakfiets uit. Laat gratis je fiets labelen, doe mee
aan de Slow Biking contest of daag een tegenstander uit
voor een ritje op de Pumptrail.

Cultuurmarkt
12.00 tot 18.00 uur

De tweede Cultuurmarkt geeft een overzicht van wat de
culturele kalender het komende seizoen te bieden heeft. Op
het podium krijg je live enkele smaakmakers. Na de Cultuurmarkt is er een gratis film in cinema het Zwart Huis,
aangeboden door Razor Reel Flanders Film Festival.

Kroenkelen
8.00 tot 17.00 uur

Wandelaars en fietsers hebben op Autoloze Zondag een
vaste afspraak met Kroenkelen. Het evenement is dit jaar
aan zijn twintigste editie toe en daarom is een kleine tentoonstelling gepland in het vroegere politiekantoor in de
Hauwerstraat. De tentoonstelling loopt van 19 tot 27 september, op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

www.bruggeplus.be, info@bruggeplus.be, t 050 44 20 02
Het volledige programma vind je in een handige brochure
bij deze BruggeINspraak.
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Maandag 21 september tot vrijdag 2 oktober

Vlaamse Vredesweek
Verschillende locaties
Tijdens de Vlaamse Vredesweek worden ook in Brugge
enkele activiteiten opgezet. Dit jaar staat Oost-Congo centraal in de campagne. Congo staat voor cruciale jaren. In
2016 zijn er verkiezingen. Komt er – ondanks de grondwet
– toch een derde ambtstermijn voor Joseph Kabila? Of kan
de macht op een vreedzame manier worden overgedragen?
Vrijdag 25 september om 20.00 uur in DC De Garve, Pannebekestraat 33, Brugge (Sint-Jozef)

Donderdag 24 september

Oddisee + band

Hiphop true to A Tribe Called
Quest and The Native Tongues

Gesprek met Jean-Jacques De
Christ Nganya Yuma (Uvira, Congo) en aansluitend Congolees
feest. Jean-Jacques werkt in
Uvira aan enkele projecten voor
ontwapening en reïntegratie van
voormalige rebellen. Hij is ook
voorzitter van Pax Christi Uvira. Hij vertelt over zijn werk en
over de situatie in Congo vandaag.
Dinsdag 22 september om 19.30 uur in PC De Koepel,
Gerard Davidstraat 10
Open avond moslims-christenen:
Prof. Roger Burggraeve spreekt
over stapstenen voor interreligieuze dialoog.
Onlangs publiceerde Roger Burggraeve (moraaltheolooog aan de
Leuvense Universiteit) het boekje
‘In gesprek met de vreemde ander’. Hij gaat daarin op zoek naar de voorwaarden voor een
eerlijke en vredelievende interreligieuze dialoog.

Donderdag 1 oktober om 20.00 uur in Cinema Liberty, Kuipersstraat
Film : ‘L'Homme qui répare les
femmes’
Documentaire uit 2015 van Thierry Michel en Colette Braeckman,
over gynaecoloog Dennis Mukwege die in Kivu vrouwen behandelt
die slachtoffer werden van seksueel geweld.

www.vormingplus-brugge.be/vredesweek
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20.00 uur
Cactus Club@MaZ,
Magdalenastraat 27
Oddisee timmert al sinds 2008 aan
de weg als producer en Master of
Ceremony met een stevige output
aan fantastische platen en mixtapes.
Onder meer beïnvloed door de hiphop
van de Amerikaanse Oostkust, staat
Oddisee bekend om zijn fantastische
flow, intelligente teksten en onberispelijke producties die lonken naar de
hiphopbeats van halfweg de jaren 80
en 90. Zijn raps gaan over thema’s
als zijn thuisstad, verveling en maatschappelijke ongelijkheid. De charismatische rapper heeft een onberispelijke livereputatie en brengt een
strakke band mee.

www.cactusmusic.be,
info@cactusmusic.be, t 050 33 20 14

26, 27 en 28 september

Kookeet
11.00 tot 21.00 uur
NIEUWE LOCATIE:
Station Brugge,
kant Sint-Michiels

Drie Belgische
driesterrenchefs koken op
verjaardagseditie Kookeet
Kookeet bestaat vijf jaar en pakt uit met de drie
Belgische driesterrenchefs: Geert Van Hecke,
Peter Goossens en Gert De Mangeleer. Samen
met 27 Brugse topchefs serveren zij drie dagen
lang heerlijke gastronomische gerechten.
Op Kookeet stel je zelf je menu samen uit het
rijke aanbod aan culinaire verwennerij.
Naast de dertig eetstanden vind je op het Kookeetplein ook een champagne- , koffie- en wijnbar. In het Kookpaleis worden opnieuw kookdemonstraties van de chefs en culinaire babbels
gehouden. De toegang tot het tentendorp is
gratis. Kookeet is grotendeels overdekt.
Nieuwe locatie:
Stationsplein Brugge (kant Sint-Michiels).
Gratis toegang.
De gerechten kosten 4, 6 of 8 euro.
Voorverkoop jetons vanaf 1 september bij In&Uit
Brugge (‘t Zand 34) en in de deelnemende
restaurants.
Tijdens Kookeet kun je jetons kopen op het
Kookeetplein (1 jeton = 2 euro).

www.kookeet.be, t 050 44 20 02
volg Kookeet ook op Facebook

Geert Van Hecke van restaurant De Karmeliet (Langestraat) is
een van de drie gezichten van Kookeet. Sinds de eerste editie
(2011) is hij al bij dit culinair festijn nauw betrokken.
BiS In welk opzicht zal deze editie verschillen van de vorige?
GEERT VAN HECKE Het wordt een beetje meer rock ’ n roll.
Er zal wat meer show aan te pas komen, meer cinema zoals
dat heet. Chocolatier Dominique Persoone neemt hiervoor veel
initiatief en dat vind ik positief. Persoonlijk focus ik mij meer
op de keuken, maar de ‘verpakking’ van het festival is ook heel
belangrijk. Het vindt voor de eerste keer plaats op de nieuwe
locatie aan het Station. Elk jaar brengen we verbeteringen aan,
want net zoals in de keuken streven we altijd naar perfectie.
BiS Jullie poseren als de drie musketiers met elk drie Michelinsterren. Dat is een unieke combinatie.
G. VAN HECKE De relatie tussen ons is goed. Peter Goossens
van restaurant Hof van Cleve is dit jaar gastchef. Dat zal iedereen ten goede komen. Het is interessant om aan Kookeet mee
te helpen. In het verleden heeft elke chef al goed gescoord.
Kookeet is niet alleen een goede reclame voor de chefs, het
komt ook het imago van Brugge ten goede.
BiS Is er nog plaats voor uitbreiding?
G. VAN HECKE We zijn nu met dertig chefs en dat aantal blijft
behouden. We krijgen elk jaar wel nieuwe kandidaten. Drie inspecteurs gaan op pad om gerechtjes te proeven en punten te
geven en de chefs met de beste punten halen het.
BiS Bij Kookeet drijft de kwaliteit altijd boven?
G. VAN HECKE In elk restaurant is dat zo. Het verschil met het
restaurant en Kookeet is het aantal couverts. In mijn zaak concentreer ik me op dertig couverts; op Kookeet serveren we duizenden gerechten over verschillende dagen. De druk ligt hoger
in mijn restaurant dan op Kookeet. Daar moet ook ruimte zijn
voor plezier. Dit wil niet zeggen dat er in De Karmeliet geen
goede ambiance heerst, maar ik ben wel 100 procent verantwoordelijk. We moeten streng zijn, de producten moeten correct
zijn. Voor mij liever geen ‘theoretische’ keuken, ik heb graag dat
er ruimte is voor een scheutje nonchalance in de creativiteit.
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Zaterdag 26 september

Zondag 27 september

Elements Festival 2015

‘Huib Hoste, pionier van het
Belgisch modernisme’

12.00 tot 1.00 uur
Stal Tillegem, Torhoutsesteenweg 446
Het Elements Festival presenteert op zes podia een verzameling van verschillende dancegenres: drum ’n' bass,
techno, house, urban, hiphop, EDM, hardcore, dubstep…
Zowat zeventig top-dj’s zorgen voor sfeer, imponerende
licht- en lasershows en stevige beats.
De lokale organisator Suburb Soundz, de Stad en de Politie
hebben goede afspraken gemaakt om het festival kwaliteitsvol, veilig en comfortabel te houden voor bezoekers en
omwonenden. Elements wil een gezond festival zijn. De geluidsoverlast moet beperkt worden en er wordt extra geïnvesteerd in preventie en toezicht op alcohol– en drugsmisbruik. De politie en organisatoren zullen hiervoor instaan.
Kom met de fiets of te voet, zo vermijd je parkeerproblemen. Vanaf het Station rijden regelmatig gratis shuttlebussen richting festivalsite. De bussen rijden ook na het festival nog een tijdje, zodat iedereen veilig en comfortabel thuis
geraakt. Wil je overnachten? Dat kan op de camping net
naast het festivalterrein.
Opgelet: Wie nog geen 16 jaar is, komt er niet in.
No Drugs, No Violence, Just DANCE!

www.facebook.com/elementsfestival
www.elementsfestival.be - info@elementsfestival.be
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Lezing door dr. Ann Verdonck n.a.v. de
tentoonstelling ‘Ungers & Hoste.
De Visionaire Stad’ in het Arentshuis
(i.k.v. Triënnale 2015)
10.30 uur
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12, Brugge

Architect en stedenbouwkundige Huib Hoste (1881-1957)
was een van de markantste figuren van de Belgische
avant-garde. Hij groeide op in Brugge en realiseerde er
restauratieopdrachten in de neogotische traditie van zijn
leermeester, stadsarchitect Charles De Wulf. Tijdens zijn
ballingschap in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog kwam hij in contact met het modernisme. Hoste
werd een groot voorvechter van een vernieuwende architectuur en stedenbouw en verwierf internationale bekendheid. In 1928 was hij aanwezig bij de stichting van het Congrès Internationaux d’ Architecture Moderne (CIAM). Zijn
deelname aan de wedstrijd voor de aanleg van een nieuw
station aan de Brugse stadsrand in 1937 was dan ook geen
verrassing. Zo kon hij het CIAM-gedachtengoed linken aan
de uitbreiding van een karaktervolle historische stad.

5 euro, gratis voor Vrienden Musea Brugge
Inschrijven vóór 23 september 2015
www.museabrugge.be,
musea.reservatie@brugge.be, t 050 44 87 43

27 september tot en met 25 oktober

Cartoonale Brugge
2015: ‘Vrijheid’
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
Jan Garemijnzaal (Stadshallen), Markt 7

‘Vrijheid’ is het thema van de zevende editie van Cartoonale
Brugge. Maar liefst 461 cartoonisten zonden samen meer
dan 750 cartoons in. Een professionele jury selecteerde
hieruit zeventig cartoons voor de tentoonstelling. De drie
beste cartoons worden beloond met 500, 1.000 en 1.500 euro
en een plaatsje in de annalen van Cartoonale Brugge.
‘The Cartoonist’, de koepel van Belgische perscartoonisten,
neemt de nevententoonstelling voor zijn rekening. The Cartoonist bestaat uit Kamagurka, Gal, Ilah, Kroll, Johan, Kanar,
Marec, Cécile Bertrand, Kim, Vadot, Quirit en Dubus. Cartoonale Brugge is dus de ideale gelegenheid om de werken van
deze topcartoonisten in al hun glorie te aanschouwen.
Marec is een van de cartoonisten van 'The Cartoonist' en
een jurylid van de cartoonwedstrijd Cartoonale Brugge.
BiS Wat is het geheim van een goede cartoon?
MAREC Het is altijd meegenomen als het ze getekend is,
maar het idee is wel het belangrijkste. Hoe een thema intellectueel aangepakt wordt, maakt of kraakt een cartoon.
Het thema van deze Cartoonale is vrijheid en wat me verwonderde, is dat ik veel tekeningen zag met ontsnapte gevangenen. Ik interpreteer dat onderwerp helemaal anders.
Het is dus een heel goed thema, want je kunt met dat woord
vele kanten uit. Als deelnemer krijg je de totale vrijheid om
je tekening te maken, terwijl wij dat als perscartoonisten
niet meer hebben.

BiS Hoe zou jij reageren als je vrijheid wordt beperkt?
MAREC Dan weet ik niet of ik nog zou voortdoen. Ik profiteer
nu niet van die vrijheid, want ik heb ook mijn eigen grenzen, als mens, als cartoonist. Na de verschrikkelijke aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Frankrijk begin dit
jaar hebben veel mensen mij aangesproken. Ik voelde veel
agressie en plots duwden ze mij aan een kant waar ik niet
wil(de) staan. Velen dachten dat er een front tegen de moslims zou worden opgericht. Ik heb proberen uit te leggen
dat de vermoorde cartoonisten van Charlie Hebdo zo niet
waren. Andere mensen kwamen me dan weer zeggen dat ik
ermee moest stoppen of dat ik cartoons over Jezus moest
maken. Ik heb nog altijd veel moeite met die laffe aanslag:
ze hebben wel mensen vermoord waar ik mijn hele leven
lang naar opkeek. Dat doet nog altijd pijn.
BiS Op de Cartoonale kunnen we ook jouw cartoons bewonderen?
MAREC Niet alleen die van mij zullen te zien zijn op de tentoonstelling, ook die van The Cartoonist. We zijn momenteel
met dertien en zowel Vlaamse als Waalse tekenaars maken
hier deel van uit. Binnenkort breidt onze groep nog uit. Ik
ben blij dat we de kans krijgen om ons werk tentoon te stellen. Zo kunnen we aan de mensen tonen dat er twee verschillende soorten zijn: gewone cartoons en perscartoons.

www.thecartoonist.be
Tijdens de tentoonstelling in de Garemijnzaal kun je prints
kopen in de shop.
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Zaterdag 3 oktober

aMAZe-event

Met onder andere
The Great Downhill
Journey of
Little Tommy/BRUTUS…
Vanaf 16.00 uur
MaZ

aMAZe jongeren
met organisatietalent
Jongeren kunnen zelf aan de slag om evenementen
in de Magdalenazaal (MaZ) te organiseren. Dat is het
uitgangspunt van het Cultuurcentrum, dat hen met
aMAZe een platform aanbiedt. Onder begeleiding van
het Cultuurcentrum verdelen de jongeren de verschillende taken die aansluiten bij hun interesses en talenten. Het aMAZe-team staat zelf in voor de volledige opvolging. Eind april organiseerde het team een
eerste activiteit onder de noemer ‘The Battle of the
Schools’, een rockrally met vijf muziekgroepen uit vijf
verschillende scholen. Laura en Fien maken deel uit
van aMAZe.
LAURA BOGAERT Dit eerste evenement van ons
aMAZe-team was een succes. We mochten ongeveer
vierhonderd mensen verwelkomen. We hebben het
concept van die muziekwedstrijd bedacht en vooraf
veel vergaderd over hoe we de organisatie praktisch
zouden aanpakken. Ik heb aMAZe leren kennen tijdens een schoolvoorstelling in de Magdalenazaal. In de
herfstvakantie van vorig jaar kwamen we allemaal voor
de eerste keer samen. Ik houd van organiseren en leer
graag nieuwe mensen kennen.
FIEN VANDERMEERSCH In het nieuwe programmaboek hebben we met een label aangeduid welke voorstellingen we als aMAZe-team aanraden voor iedereen
vanaf 16 jaar. Als je jonger bent dan 26 jaar krijg je een
korting van 50 % op de aangeduide ticketprijs. Zelf zijn
we ook nog bezig met de praktische uitwerking van een
nieuw evenement op zaterdag 3 oktober in de MaZ. Het
wordt een mix van verschillende ingrediënten: cartoons, concert, theater, visuals… Voorts boekten we
nog twee voorstellingen: 'Gehoornde Man' van Rode
Boom op donderdag 2 oktober en 'Hier waak ik' van Villanella en Janne Desmet op zaterdag 23 januari 2016.

www.ccbrugge.be en www.amazeteam.be
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Donderdag 8 oktober

Student
Welcome
feat. Kraantje
Pappie en
Tourist LeMC

Jan Guilini, Koude
Keuken, S&R
Olympia, Kerstmarkt
Brugge

Sportieve
avonden voor
studenten
Van zaterdag 10 tot
zaterdag 17 oktober

Bibliotheekweek
Verborgen parels, Bibdate
en Boekenverkoop
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3
en filialen
20.00 uur
MaZ, Magdalenastraat 27
Brugge verwelkomt haar studenten
met een avond pretentieloze fun, gratis en voor niets.
Rapper Kraantje Pappie staat bekend
om zijn unieke, vaak off-beat en gedreven manier van rappen. Hij brak in 2012
door bij het grote publiek met zijn debuut
‘Crane’. Zijn rijmtechniek in combinatie
met de dubstep- en grimeproductie van
Noisia waren een schot in de roos.
Ook het nieuwe 'Crane de Tweede'
werd volledig door Noisia alias Nightwatch geproduceerd.

Ook dit jaar is er een aantrekkelijk
gratis sportaanbod voor studenten. De
instapdrempel is laag en het aanbod
erg gevarieerd. Inschrijven kan bij de
studentenvoorzieningen van de hogescholen. Nieuw dit jaar is de ‘Tropical
Night Swim’ in het nieuwe zwembad
S&R Olympia.
1 en 15 oktober: duikinitiatie
27, 28, 29 oktober en 10, 17, 18 en 24
november: minivoetbaltornooi
2 december: Tropical Night Swim
15 december: Students On Ice

www.brugge.be/sportieveavonden

De Bibliotheekweek focust dit jaar op
‘Verborgen Parels’: boeken die niet de
aandacht kregen die ze verdienden.
Van 1 tot 15 oktober kun je online je
eigen top drie kiezen uit een lijst van
25 Verborgen Parels die de Vlaamse
bibliotheeksector samenstelde. Als je
dat doet, krijg je toegang tot een app
waarmee je de ‘best of’ van de lijst als
e-boek kunt lezen.
10 oktober is opnieuw Verwendag in
alle filialen van de bibliotheek. Tijdens
de Bibdate in de hoofdbibliotheek kun je
om 15.00 uur je persoonlijke boekentips
uitwisselen met andere boekenliefhebbers. Deze boekenbabbel is gratis. Inschrijven via valerie.logghe@brugge.be.

Tourist LeMC is een Belgische hiphopen kleinkunstartiest. Zijn grootste muzikale invloed is de Franse hiphopscene
van eind de jaren negentig. In zijn muziek hoor je invloeden uit reggae, maar
ook uit kleinkunst en folk.

De Grote Boekenverkoop sluit de Bibliotheekweek af op vrijdag 16 oktober (9.30 tot 19.00 uur) en zaterdag 17
oktober (9.30 tot 17.00 uur) in Theaterzaal Biekorf.

www.cactusmusic.be,
info@cactusmusic.be, t 050 33 20 14

www.brugge.be/bibliotheek,
bibliotheek@brugge.be, t 050 47 24 00
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Zaterdag 10 oktober,
vrijdag 20 november en
zaterdag 12 december

Daverend /
Unplugged
Gratis optredens
van Brugse Bands
Telkens om 20.00 uur
Daverlo, Dries 2
Daverend staat garant voor stevige
rock, terwijl Unplugged de bands
in een intieme sfeer neerzet. In het
najaar staan Hermes, Beuk, Soviet
Grass, Rumours, Louis the Band &
Mondayitis op het programma.

dienst.cultuur@brugge.be,
t 050 44 82 70
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Zaterdag 10 oktober

Zondag 18 oktober

Iedereen Klassiek

Atelier Bow-Wow

Brugge in de ban van
klassiek

Lezing i.k.v. Triënnale
(i.s.m. Archipel vzw)

Vanaf 10.00 uur
Concertgebouw en Brugse binnenstad

20.00 – 22.00 uur
Concertgebouw
(Kamermuziekzaal)

Wie er al twee keer bij was, kan het
getuigen: zó vier je feest met klassieke muziek. Van solist tot groot orkest,
van jong tot oud, van boegbeeld Bach
tot volstrekt nieuwe klanken: Iedereen
Klassiek neemt alles en iedereen mee
in een vrolijk bad klassieke muziek.
Met initiatiefnemer Klara en de vele
partners in Brugge bereidt het Concertgebouw een uitbundig programma voor met vertakkingen in de hele
binnenstad. Brussels Philharmonic
sluit deze editie opnieuw af, met een
bekende klassieke partituur. Iedereen
Klassiek is de ideale introductie tot de
wereld van de klassieke muziek. Nodig voor dit gratis evenement familie
en vrienden uit om hen te laten kennismaken met de kracht en schoonheid van Bach, Beethoven en Brugge.

De allerlaatste dag van de Triënnale Brugge 2015 wordt afgesloten met een lezing van Yoshiharu
Tsukamoto van het Japanse bureau Atelier Bow-Wow. Het architectenatelier behoort tot de
selectie gerenommeerde internationale beeldende kunstenaars en
architecten die werden uitgedaagd
om speciaal voor de triënnale een
nieuw werk te creëren, midden in
de stad. Atelier Bow-Wow vertrok
vanuit een bestaande verzuchting
van de Bruggelingen om in de
reien te kunnen zwemmen. Het resultaat werd de Canal Swimmer’s
Club, een multifunctioneel drijvend platform dat naast zwemmen
ook ruimte biedt voor ontmoetingsmomenten en activiteiten.

www.concertgebouw.be

info en reservatie:
www.archipelvzw.be

Expositie mobiliteitsplan:
Vanaf 16.00 uur,
doorlopend de hele avond
Vrije toegang inkomhal Concertgebouw

Toekomstcongres en slot Triënnale:
vanaf 18.00 uur
Via inschrijving

Ook de economische groei van de stad
komt aan bod, want voor Brugse starters
is er een speciaal programma voorzien.
Nog op 15 oktober rondt Brugge de
Triënnale af. Het thema globale verstedelijking opende het debat en prikkelde de verwondering. Lawrence
Weiner, de nestor van de conceptuele
kunst, legt zijn visie over Brugge voor.

Op donderdag 15 oktober zijn alle Bruggelingen welkom in het Concertgebouw
voor de tweede dag van de Toekomst.

www.detoekomstvanbrugge.be,
t 050 44 81 32 of 050 44 86 73

Moment voor Brugse starters:
vanaf 18.00 uur
Via inschrijving

Donderdag 15 oktober

Festival van
de Toekomst
'Ruimte' is het
centraal begrip
Concertgebouw Brugge,
't Zand 34

zicht krijgen van de aanpassingen die
voor hem of haar belangrijk zijn.

'Ruimte' staat centraal. Hoe vullen we
de (vrije) ruimte in de stad in? Welke
panden hebben nog mogelijkheden?
Welke ruimtebehoefte is er? Je wordt
ook uitgenodigd om deel te nemen
aan de opmaak van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS) dat
binnenkort opstart.
Een ander belangrijk item wordt het
mobiliteitsplan. Vorig jaar vonden verschillende inspraakmomenten plaats
rond het mobiliteitsplan en in het najaar gaat dit van kracht. Wat dit heeft
opgeleverd, ontdek je op 15 oktober. In
de inkomsthal kun je vanaf 16.00 een
bezoekje brengen aan de infomarkt
van het nieuwe mobiliteitsplan. Iedereen kan een gepersonaliseerd over-

Specifieke info
Terugkoppeling mobiliteitsplan:
Communicatie & Citymarketing,
communicatie@brugge.be,
t 050 44 80 00
Moment voor Brugse starters
(starters die in 2014 of 2015 een eigen
zaak begonnen):
dienst Economie en Werk,
economie@brugge.be, t 050 44 46 70
Toekomstcongres:
toekomst@brugge.be, t 050 44 81 32
of 050 44 86 73
Afsluiter Triënnale:
www.triennalebrugge.be,
info@triennalebrugge.be,
t 050 44 20 02
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Vrijdag 23 oktober

Zondag 18 oktober

Brugge Urban
Trail 2015

Woensdag 21 oktober

6-urenloop

8.00 tot 12.30 uur
Markt

17.30 tot 01.00 uur
Beurshal

De Urban Trail is niet zomaar een
loopevenement. Tijdens het lopen ontdek je plaatsen waar je nooit eerder
kwam en je loopt door gebouwen waar
je anders nooit toegang toe krijgt.

De 6-urenloop is een studentikoos
loopevenement waarin studenten en
docenten het tegen elkaar opnemen
over een parcours van 300 meter. Elk
uur is er een ludieke themaronde
en snelheid is dan niet altijd het belangrijkste. Op het binnenplein van de
Beurshal staat de ‘Student Village’,
waar passende muziek wordt gedraaid. Na de loopwedstrijd is er een
afterparty.

Op zondag 18 oktober vindt de derde editie van de Brugge Urban Trail
plaats. Die staat in het teken van de
Triënnale, met start en aankomst op
de Markt. Voor kleedkamers, ophalen
van borstnummers, bewaarplaatsen
voor sporttassen en ontbijt kun je terecht in de Stadshallen van het Belfort.

www.sport.be/bruggeurbantrail

Deelnemen is gratis en inschrijven
kan op www.6urenloop.be

Roots Revolution feat. Lee
‘Scratch’ Perry
& Pura Vida
Dub

20.00 uur
Cactus Club@MaZ,
Magdalenastraat 27
Rastafari! Het succes van de Dub Revolution party’s wakkerde het heilige
reggaevuur van Cactus verder aan. De
nieuwe reeks ‘Roots Revolution’ wordt
een verzamelnaam voor alle liveoptredens binnen het brede spectrum
van roots, reggae en dub. Het worden
brede concertavonden met passende
muziek voor en na.
Al sinds 2006 zorgt Pura Vida voor
reggae, roots en dubgeluiden die onbeschaamd flirten met soul, blues en
wereldmuziek. Het straffe muzikale
verhaal van Pura Vida mondde al uit
in een samenwerking met een van
Jamaica’s fijnste muzikanten, Ashanti
Roy van The Congos, en nu ook met de
legendarische Lee ‘Scratch’ Perry!

www.cactusmusic.be,
info@cactusmusic.be, t 050 33 20 14
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Woensdag 4 tot en met
zondag 8 november

Krikrak!
Kunstkrakers in de stad
De Werf, Concertgebouw, Cultuurcentrum,
Musea Brugge, Openbare Bibliotheek
en Stadsbioscoop Lumière

Wou je al altijd eens kennismaken met de gekke familie die
tussen de schouwburggordijnen huist? Snuffel je graag naar
schatten in museumkoffers of tover je jezelf liever om tot
een schrijver of tekenaar? Wou je al langer eens tussen de
acteurs op de planken staan of verdwaal je liever in het grote
huis van de maffe muziekjes? Dat kan!
Tijdens de herfstvakantie gooien een aantal Brugse cultuurhuizen hun deuren wagenwijd open voor een uniek festival
voor families. Kinderen, mama’s, papa’s, opa’s en oma’s, iedereen is welkom om een kijkje te nemen achter de schermen. Op het programma staan workshops, open repetities,
rondleidingen, theater – en muziekvoorstellingen.
Het Concertgebouw presenteert op vrijdag 6 en zaterdag 7
november ‘Het huis van de maffe muziekjes’. Zo gek hebben stoelen, borstels en lichtschakelaars nog nooit geklonken. De musea pakken op donderdag 5 en zondag 8
november uit met een ‘Kruidenbal Royal’ in de oude hospitaalapotheek. Op woensdag 4 en zondag 8 november ga je
kunstenaar Frank Brangwyn achterna tijdens een veelzijdig
creatief atelier. Op vrijdag 6 november is er een voorstelling
van Poppentheater Den Uyl in het Volkskundemuseum en
mag je gluren in de museumkijkdoos van het Gezellemuseum. Kers op de taart is het spetterende slotfeest op zondag
8 november 2015.
BiS Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een familiefestival te organiseren?
VEERLE MANS Vanuit de resultaten van een recent publieksonderzoek dat we lieten uitvoeren, bleek dat Bruggelingen vaak voor het eerst in contact kwamen met De Werf
dankzij het jeugdprogramma. Het meest gekende onder die
noemer is het Jonge Snakenfestival. We voelden echter dat

dit concept aan vernieuwing toe was en wilden het profiel
van De Werf als producent en creatieplek volop in de verf
zetten. Zo is het idee ontstaan om een nieuw format uit te
werken. We wilden hier graag breder kijken dan alleen onze
eigen werking en gingen met de verschillende culturele
partners die een programma voor kinderen aanbieden rond
de tafel zitten. Het idee van Krikrak kreeg hierdoor vorm.
BiS Met het Krikrakfestival slaan dus een aantal Brugse
cultuurorganisaties de handen in elkaar. Kan je meer vertellen over de samenwerking?
V. MANS We willen graag de culturele sector in zijn totaliteit laten zien aan het jonge publiek. En daarbij niet alleen
tonen wat er op de planken gebeurt, maar ook achter de
schermen. Het is de ideale manier om de cultuursector te
leren kennen. Het publiek kan hier ook makkelijk met het
unieke karakter van elke organisatie kennis maken. Wat is
die creatieruimte De Groenplaats onder de vleugels van De
Werf? Welke artiesten werken er daar allemaal? Wat is nu
de Stadsschouwburg en hoe ziet het Concertgebouw eruit?
Een rondleiding, een film, een workshop of een open repetitie van Anima Eterna Brugge? Dat kan allemaal. We willen
heel laagdrempelig zijn, met een heel divers programma.
De kinderen zullen echt kunstkraker in de stad kunnen
spelen. Hopelijk kan Krikrak op termijn uitgroeien tot een
vaste culturele waarde tijdens de herfstvakantie.
Op zondag 20 september, tijdens de Brugse Cultuurmarkt,
wordt dit project aan het grote publiek voorgesteld. Vanaf
21 september staat het volledige programma op de website.

www.krikrak.be
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Donderdag 5 november
tot dinsdag 10 november

Razor Reel Flanders Film Festival
Cinema Liberty, Kuipersstraat 23
De achtste editie van het Razor Reel
Flanders Film Festival brengt een
resem nieuwe kwalitatieve films, van
klassiekers, lezingen en kortfilmvoorstellingen binnen het fantastische
genre. Het festival zet zes dagen een
selectie van de beste nationale en internationale genrefilms centraal, van
fantasy, horror, actiefilms tot komedies en animatiefilms. Dat in de unieke, intieme en gezellige sfeer van de
stadscinema Liberty. Razor Reel verwelkomt ook internationale filmgasten en organiseert workshops en lezingen. Het Razor Reel Flanders Film
Festival is een must voor elke cinefiel
en liefhebber van de genrefilm.

www.rrfff.be, info@rrfff.be,
t 0486 57 68 04

Zondag 8 november

Donderdag 12 november

Happy Birthday,
Jos!

A Dark Night
@ Cinema Lumière

Schubert-feestje met
Anima Eterna Brugge
14.00, 16.00 en 19.00 uur
Concertgebouw
Anima Eterna Brugge viert de zeventigste verjaardag van zijn dirigent Jos
van Immerseel in stijl. Op het programma staan een fotoroman, een
foto-expo, drie cd-releases en natuurlijk een pak concerten. Een hoofdrol
is weggelegd voor van Immerseels
lievelingscomponist, Franz Schubert.
Op 8 november feest Concertgebouw
Brugge mee met een dag vol muziek:
intieme liederen, pianorepertoire en
het beroemde ‘Forellenquintett’ in de
Kamermuziekzaal (14.00 & 16.00 uur)
en een lecture performance met orkest op het grote podium (19.00 uur).
Kers op de taart: ‘Die Grosse’, Schuberts kolossale symfonie in C die verleidt, walst, knettert en verbluft!

www.animaeterna.be,
info@animaeterna.be, t 050 95 09 29
Tickets via www.concertgebouw.be,
info@concertgebouw.be, t 050 47 69 99
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Cinema Lumière,
Sint-Jakobsstraat 36/B
19.00 uur
A Dark Night @ Cinema Lumière is een
exclusieve filmavond voor studenten
in de stadsbioscoop Cinema Lumière.
Rond 19.00 uur staat een professionele fotograaf op de rode loper om
alles haarfijn in beeld te brengen. Er
zijn enkele avant-premières en in de
foyer is er muziek en een gezellige
bar. De toegang is gratis voor studenten van de Brugse hogescholen.

www.brugge.be/dark-night-cinemalumiere

Zondag 15 november

Kunstendag voor kinderen
Op kousenvoeten in het museum
10.30 uur
(duurt anderhalf uur)
Groeningemuseum, Dijver 12

Een museum is een huis vol verhalen, kleuren
en lijnen, waarin mensen urenlang kunnen
verdwalen. In dat wonderlijke huis woont ook
Mies de Museummuis. Samen met Mies kunnen kleuters hun eerste stapjes zetten in die
fantastische wereld vol figuren, landschappen
en portretten.

Kruidenbal Royal
14.00 uur
(duurt tweeënhalf uur)
Hospitaalapotheek,
Mariastraat 38

Zaterdag 21 en
zondag 22 november

Proevereitjes
Wandelingen starten om 13.00 uur,
13.45 uur of 14.30 uur
Start: binnenplein Hallen Belfort
Proevereitjes is een culinaire wandeling langs de reitjes. Een gids
neemt je twee uur op sleeptouw
langs de Brugse kanalen in het
historische centrum. Op het menu
staan leuke anekdotes over het
culinaire verleden van Brugge. Op
een aantal fijne gastronomische
locaties kun je genieten van exquise hapjes, een streekbiertje of een
ander drankje. Lokale zaken schotelen verfijnde ‘proevereitjes’ voor, gecreëerd met 'vergeten' groenten. Voor het
eerst is er ook een wandeling op maat voor families met
kinderen. De gidsen passen hun verhalen aan en op de
verschillende locaties worden voor de kinderen leuke activiteiten voorzien, zoals volksspelen of smoothies maken.

In & Uit Brugge,
www.ticketsbrugge.be

Woensdag 18 tot
zaterdag 21 november

Surround!
Concertgebouw

Tijdens 'Kruidenbal Royal' maak je interactief
kennis met de hospitaalapotheek. Daarna gaat
het richting kinderatelier, om er allerlei kruidige ballen te rollen.
Deze activiteiten zijn er voor kinderen van de
derde kleuterklas en hun (groot)ouders.
Gratis voor kinderen, volwassenen betalen de
gangbare tarieven.

www.museabrugge.be,
www kunstendagvoorkinderen.be
14.00 uur (duurt tweeënhalf uur)
Inschrijven tot
12 november via musea.reservatie@brugge.be,
t 050 44 87 43

Tijdens de tweede editie van het festival SURROUND! kom je als luisteraar in het midden van de klank
terecht. SURROUND! biedt je een
unieke geluidservaring, op de lip van
de klankproductie, in het zog van de
trilling en de muziek. Wie er eens is
geweest, wil er nooit meer weg.

www.concertgebouw.be
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Van zaterdag 14
tot zondag 29 november

11.11.11.
On-rust
Voormalig politiegebouw,
Hauwerstraat

Van donderdag
19 november tot zaterdag
21 november

X-TRACT 2015
Het residentenfestival van
De Werf

Zaterdag 21 november

Jacco Gardner
+ Michael Rault

Er heerst onrust. Onrust over solidariteit, onrust over participatie, onrust
over diversiteit en onrust over radicalisering. Dit jaar richt 11.11.11 de blik
op dit thema tijdens een uniek project.
Waar komt die onrust vandaan en hoe
gaan we ermee om? De campagne
lokt je uit je tent met een gevarieerd
programma op een ongewone locatie.
Het programma is gevuld met een
kunstproject onder leiding van kunstschilder-tekenaar Aäron Willem, een
gesprek o.l.v. John Vandaele over sociale bescherming, een filmdocu, een
pecha-kucha avond over diversiteit in
Brugge, een debat over machtsconcentraties o.l.v. Lieven Verstraete, een
gesprek over radicalisering met o.m.
Montasser Alde’emeh en zo veel meer.

http://www.11.be/On-Rust

De Groenplaats, Groenestraat 19b
In De Groenplaats, de werkplek van De
Werf, komen theatermakers het jaar
rond resideren, experimenteren en
spelen. Met X-TRACT 2015 maakt De
Werf het publiek deelgenoot van wat dagelijks achter de groene poort borrelt.
Gespreid over drie dagen is er work in
progress te zien en zijn er interventies,
premières en voorstellingen. De Werf
graaft ook in het Groenplaats archief.
Wie resideerde er de afgelopen jaren
en hoe ver staan die mensen vandaag?
Er is werk van Leen De Graeve, An Verstraete, Lisa Verbelen, L’Hommmm,
Tuning People, Oriane Varak, Simon De
Winne, Bosse Provoost en Kobe Chielens, Kevin Trappeniers…

www.dewerf.be,
reservatie@dewerf.be,
t 050 33 05 29
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20.00 uur
Cactus Club@Biekorf,
Sint-Jakobsstraat 6
Het wonderkind van de nieuwe psychedelica komt uit Hoorn, NoordHolland, en heet Jacco Gardner. Als
multi-instrumentalist, producer en
bovenal dagdromer, maakt Jacco
nieuwe poppareltjes die gretig lenen
uit al het goeds van de Britse psychedelische pop uit de sixties. De sound
van groten als Van Dyke Parks, Brian
Wilson en Syd Barrett wordt zo helemaal opgeblonken en de 21ste eeuw
binnengeloodst.

www.cactusmusic.be,
info@cactusmusic.be,
t 050 33 20 14

Zondag 29 november

Het Lam Gods: een
nieuwe hypothese over
de oorspronkelijke
opstelling
Lezing door Griet Steyaert

10.30 uur
Vriendenzaal Musea Brugge, Dijver 12
Het Lam Gods werd in de loop van de tijd verschillende keren gedemonteerd en delen van de originele constructie, zoals de lijsten van de centrale
panelen, zijn verloren gegaan. Er is geen bewijs
dat de huidige presentatie van het beroemde veelluik authentiek is, want die bevat een aantal paradoxen. Wetenschappers hebben al verschillende
andere reconstructies voorgesteld. Griet Steyaert
publiceerde onlangs een nieuwe hypothese in The
Burlington Magazine.
Griet Steyaert is conservator-restauratrice van
schilderijen, doctor in de kunstgeschiedenis en
specialist Vlaamse primitieven. Zij maakt deel uit
van het KIK-team dat bezig is met de restauratie
van het Gentse polyptiek dat door de gebroeders
van Eyck werd geschilderd. Daarnaast restaureert
ze voor het Groeningemuseum het Bosch triptiek
van het Laatste Oordeel.

Woensdag 2 tot zondag 13 december

December Dance
Curated by Jan Fabre
Concertgebouw
De performer is bij Jan Fabre geen uitvoerder, maar een
mede-schepper. In deze editie van December Dance worden artiesten getoond die ooit met Fabre hebben samengewerkt of met hem samenwerken en die via die inspiratie
een eigen weg in theater en dans hebben gekozen. Ze hebben allen een eigen gezicht, zijn niet bang, durven extreem
zijn en maken honderd procent hun eigen werk, los van
trends of hypes.

www.decemberdance.be

5 euro, gratis voor Vrienden Musea Brugge
www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
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Donderdag 17 december
2015 tot donderdag
14 januari 2016

Sterrenstoet
Zondag 13 december

Kerstverhaal voor
goede doel

Midwinterfeest

© Sarah Bauwens

Fotonale
Brugge 2015
‘Mens’

Zaterdag 19 en
zondag 20 december

10.00 tot 17.00 uur (gesloten op
25 december en 1 januari)
Hal Cultuur, AC ’t Brugse Vrije,
Burg 11
Voor de vierde editie van de fotowedstrijd ‘Fotonale Brugge’ koos de dienst
Cultuur ‘Mens’ als thema. Een professionele jury selecteerde uit de vele inzendingen vijftig foto’s. Drie winnaars
werden bekroond met geldprijzen van
750, 500 en 250 euro. Geniet van de
uiteenlopende manieren waarop de
deelnemende fotografen dit thema interpreteerden.

www.brugge.be/fotonale-bruggetentoonstelling, fotonale@brugge.be,
t 050 44 82 72

Volkskundemuseum, Kantcentrum,
Adornesdomein en Balstraat

14.30 tot 16.30 uur
Door Brugse straten

Op 13 december is de Balstraat, waar
het Volkskundemuseum en het Kantcentrum zich bevinden, het decor voor
een sfeervol winters festijn. Het Midwinterfeest bestaat uit een sfeervolle
kerstmarkt met originele en handgemaakte geschenkjes, straatanimatie
en lekkere hapjes en drankjes. In het
Volkskundemuseum zijn er traditiegetrouw demonstraties van oude ambachten, een knutselatelier en een
toneel- of muziekvoorstelling. Ook het
Kantcentrum doet mee aan het Midwinterfeest. Je kunt het museum en
de ateliers ervan bezoeken en er zijn
demonstraties kantklossen.

Op zaterdag 19 en zondag 20 december trekt de Sterrenstoet door de
Brugse straten. Ruim honderd figuranten beelden het kerstverhaal uit
in een volkse, stemmige optocht met
een harmonie, een rijdende beiaard,
de drie Koningen te paard… Vergeet
zeker ook je bijdrage niet voor een
Brugs goed doel door een centje in
een van de bussen te stoppen.

www.museabrugge.be
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www.comitevoorinitiatief.be,
info@comitevoorinitiatief.be

Maandag 28 december

Donderdag 31 december

Familieconcert
Ali Baba en de
40 rovers

Brugge Feest
Meezingfeest
met vuurwerk

Tentoonstellingen
Tentoonstellingen in het
kader van de Triënnale
Brugge 2015
Tot zondag 18 oktober

Onvoltooide Steden

14.45 tot 16.00 uur
Concertgebouw

22.45 tot 1.30 uur
’t Zand

In de wondere wereld van Ali Baba en
de 40 rovers is alles mogelijk. Laat je
verrassen op de markt vol vreemde
geuren en klanken. Maak een tocht
door de smalle straatjes die je leiden
van avontuur naar avontuur. Wie weet
ontdek je op het einde van je zoektocht
een muzikale schat? Neem je vliegend tapijt en zoef de concertzaal in!
Ali Baba en de 40 rovers is een interactief muzikaal avontuur voor de hele
familie. Op het menu: klassieke muziek, gekruid met pittige geluiden uit
het Midden-Oosten in samenspel met
gastmuzikant Osama Abdulrasol.

In weinig andere steden wordt de
jaarwisseling zo massaal en uitbundig gevierd als in Brugge. Plaats van
afspraak is ’t Zand, waar de festiviteiten om 22.45 uur van start gaan met
‘Brugge zingt van oud naar nieuw’. Samen met een gelegenheidskoor kun je
luidkeels populaire hits van de voorbije
jaren meezingen. Klokslag middernacht is er een spetterend vuurwerk,
waarna het tweede deel van het zangfeest start. Er staan drankstandjes en
de vele horecazaken om en rond het
plein zijn uiteraard open.

Tickets voor kinderen en jongeren
t.e.m. 15 jaar kosten in elke rang 8
euro. Reserveer nu alvast de beste
plaatsen voor jou en je (klein)kinderen.

www.comitevoorinitiatief.be,
info@comitevoorinitiatief.be

© Sarah Bauwens

De Bond, Buiten Smedenvest 1
Van dinsdag tot zondag,
13.00 tot 18.00 uur

De tentoonstelling Onvoltooide Steden toont beelden van steden in het
Midden-Oosten en het Verre Oosten in
een staat van permanente beweging.
Door stadsontwikkeling of speculatie,
afbraak en heropbouw na conflicten
balanceren ze op de grens tussen
ruïne en bouwwerf.

www.symfonieorkest.be,
tickets@symfonieorkest.be,
t 050 84 05 87
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Tot zondag 18 oktober

Tot zondag 4 oktober 2015

Imaginaire Steden

Fictions – Filip
Dujardin

Stadhuis, Burg 12
9.30 tot 17.00 uur
In de inkomhal van het Stadhuis staan
maquettes van ingebeelde steden,
gecreëerd door kunstenaars en architecten. Op basis van herinneringen,
dromen, ervaringen en materiaal uit
diverse culturen geven ze vorm aan
een imaginaire wereld.

Fotografie
Zaterdag en zondag,
van 14.00 – 18.00 uur
44 Gallery, Genthof

in Brugge. In een zoektocht naar een
vast onderkomen vond de groep in
1897 onderdak in Café Vlissinghe. Tot
vandaag zijn hun sporen terug te vinden in het achterzaaltje: het Museetje.
De tentoonstelling in het stadsarchief
focust op deze bijzondere periode van
het café. Enkele werken van de leden
van het collectief werpen een nieuw
licht op dit kunstgenootschap.
www.cafévlissinghe.be/500, lieven.
de.visch@brugge.be, t 050 44 87 90

Donderdag 29 oktober tot vrijdag
13 november

Tot zondag 18 oktober

Ungers & Hoste –
De Visionaire Stad

INPUT/OUTPUT
Wedstrijd & tentoonstelling beeldende kunst voor
17- tot 34-jarigen

Arentshuis, Dijver 16
Van dinsdag tot zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Filip Dujardin levert commentaar op
de hedendaagse architecturale werkelijkheid. Hij lijkt een uitspraak te
doen over de noodzaak van gedurfde
architectuur. Fictions verrast de kijker
met indrukwekkende bruggen, labyrintische wooncomplexen en vreemde
interieurs, balancerend op de dunne
grens tussen fictie en realiteit. Zijn
werk is opgenomen in de collectie van
het MOMA in New York.
Deze expo is geselecteerd door de
Triënnale Brugge 2015.

13.00 tot 18.00 uur
De Bond, Buiten Smedenvest 1

www.44gallery.be
De bevolkingsgroei is vandaag explosiever dan ooit, maar ook in de 20ste
eeuw was het thema al aan de orde.
Modernistische architecten en urbanisten zochten naar nieuwe oplossingen. Voor Brugge bedachten Huib
Hoste en Paul Amaury Michel een
revolutionair vernieuwingsplan. In
Duitsland tekende Oswald Mathias
Ungers modellen uit voor de nieuwe
stad, toegepast op Berlijn.
www.triënnale.be

Tot zaterdag 24 oktober

Gratis tentoonstelling in
het kader van ‘500 jaar
Café Vlissinghe’

Voor de zesde keer vindt Input/Output
plaats, een wedstrijd voor jonge beeldende kunstenaars van 17 tot 34 jaar.
Het is een aanzet voor kunstenaars
om in het professionele circuit terecht
te komen. Naast een niet onaardige
geldsom krijgt de winnende artiest(e)
een uitdagende prijs en een extra werkingsbudget.

Tijdens de openingsuren van het
Stadsarchief
Stadsarchief Brugge, Burg 11a

www.brugge.be,
dienst.cultuur@brugge.be,
t 050 44 82 70

Café Vlissinghe, de
Kunst Genegen

Op 11 maart 1894 stichtten elf keurige heren ‘De Kunst Genegen’, een
fin-de-siècle
kunstenaarscollectief
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Vrijdag 30 oktober 2015
tot zondag 3 januari 2016

Najaar 2015

Het Verenigd
Deutscher
Koninkrijk der
Klöppelverband
Nederlanden in
Kantcentrum Brugge, Balstraat 16
9.30 tot 17.00 uur
West-Vlaamse
Ook dit najaar is in het Kantcentrum
archiefdocumenten, de rondreizende tentoonstelling van
het Deutscher Klöppelverband te zien.
1815-1830
Er zijn een twintigtal kijkkasten met
Tijdens de openingsuren van het
Stadsarchief
Stadsarchief Brugge, Burg 11A

heel wat unieke kantstukken. Het gaat
om een selectie uit een internationale
kantwedstrijd, waaronder de winnaars.

Tot zondag 18 oktober

Right, Before I Die
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38

Tot zondag 15 november

Snapshot 11:
Namaste Brugge.
Nepalese Bruggelingen en hun
tradities door Bieke Depoorter

Volkskundemuseum, Balstraat 43
De Nepalezen zijn de grootste etnisch-culturele minderheid in Brugge.
Fotografe Bieke Depoorter maakt een
intiem portret van de Nepalese Bruggelingen en hun tradities. Je krijgt een
impressie van hun rijke tradities en
erfgoed.

Tot zondag 18 oktober

Zomerpresentatie
met bruiklenen uit
het Broelmuseum
Groeningemuseum, Dijver 12

Het West-Vlaamse Archievenplatform
(WAP) maakte naar aanleiding van
haar vijftienjarig bestaan een rondreizende tentoonstelling over Koning
Willem I en het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. Aan de hand van
zeven thema’s, verdeeld over twintig
panelen, wordt de betekenis van het
‘Hollands bewind’ voor onze provincie getoond. Tijdens de doortocht in
Brugge worden originele documenten
uit het Stadsarchief mee tentoongesteld. Er is aandacht voor de koninklijke bezoeken van Willem I aan Brugge,
het politieke en sociaal-economische
leven in die periode, de stichting van
het Atheneum…
www.brugge.be/archief,
jan.d’hondt@brugge.be,
t 050 44 82 63

‘Right, before I die’ is een project van
de Amerikaanse kunstenaar Andrew
George in samenwerking met het Providence Holy Cross Medical Center in
California. In 2012 contacteerde George het hoofd van de palliatieve dienst
met een ongewoon verzoek: hij wou
de kracht en moed van de zieken die
op de afdeling palliatieve zorg verbleven, vastleggen in woord en beeld. Op
de Diksmuidezolder van het middeleeuwse Sint-Janshospitaal zie je het
resultaat van dit aangrijpende project.

Het Groeningemuseum focust deze
zomer op de eigen 18de- en 19deeeuwse collectie. Zowel rococo, neoclassicistische, romantische, symbolistische als naturalistische doeken
worden in de kijker geplaatst. Sommige werken zijn bruiklenen van de Kortrijkse museumcollectie. Er is werk
van Suvée, Odevaere en Dobbelaere.
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Tot woensdag 11 november

Collectiepresentatie
Amédée Cortier
Groeningemuseum, Dijver 12

genootschap stelt zich tot doel om
"kunst en historische voorwerpen op
te sporen en te verzamelen om ze te
bewaren in een museum". Dit vormt
het begin van wat nu de huidige collectie van Musea Brugge is.
De tentoonstelling in het geboortehuis
van Guido Gezelle gunt je een blik achter de schermen van de Société.

Zaterdag 17 oktober 2015 tot
zondag 21 februari 2016

Robert Devriendt –
Making Connections
Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge

Zaterdag 26 september 2015 tot
zondag 7 februari 2016

Amédée Cortier (1921-1976) was een
Belgische schilder en graficus. In de
jaren 40 werkte hij in de expressionistische stijl, in de jaren 50 schakelde hij
over naar het kubisme en in de jaren
60 werd zijn werk abstract. Met het
uitgepuurde werk vanaf eind de jaren
60 vond hij aansluiting bij internationale tendensen waarin de kleur centraal stond.
Hoewel zijn werken doorgaans kleiner
zijn dan dat van Amerikaanse tijd- en
visiegenoten als Newman, Reinhardt
en Rothko, zorgen de kleuren bij Cortier voor eenzelfde gewaarwording van
bewustzijn. De tentoonstelling omvat
schilderijen, tekeningen, een maquette en een documentair gedeelte.

Tot zondag 3 januari 2016

Passé Composé.
Het ontstaan van de
Gruuthusecollectie
Gezellemuseum, Rolweg 64
Het Oudheidkundig Genootschap van
Brugge werd 150 jaar geleden opgericht. Bij de twaalf stichtende leden
zitten klinkende namen als James
Weale, William Brangwyn, Felix de
Bethune en Guido Gezelle. Het nieuwe
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Collectiepresentatie
Georges
Vantongerloo
Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge

Het Groeningemuseum heeft vijf sleutelwerken van Georges Vantongerloo.
Ze dateren uit de periode 1916-‘63.
Vantongerloo lag aan de basis van de
abstracte kunst in België: hij werkte
mee met De Stijl en Theo van Doesburg. Zijn vroege werk kende evenwel ook een fauvistische periode. De
strakke, geometrische lijnen en vormen uit de jaren 1920 maakten eind
jaren 30 plaats voor golvende lijnen.
Sinds 1945 maakte hij sculpturen met
metaaldraad, gekleurd plastiek en
plexiglas, geïnspireerd door wiskunde
en kosmologie. Vantongerloo is een
van de belangrijkste en boeiendste
Belgische kunstenaars van de 20ste
eeuw. Het museum grijpt de vijftigste
verjaardag van het overlijden van de
kunstenaar aan om deze collectie te
laten zien.

Door zijn precieze en sensuele manier
van schilderen wordt Robert Devriendt
bestempeld als een witte raaf binnen
de hedendaagse kunstwereld. Hij
kreeg eerder al het etiket van hedendaagse Vlaamse primitief op gekleefd.
Zijn oeuvre vertoont steeds meer kenmerken van een film.
In Making Connections zijn kleine
schilderijen te zien die werken als
‘teasers’ voor de verbeelding. Closeups in een douche-scène, een explosie, een koppel in het geelgroene neonlicht van een parking, een dolende
wilde hond ... Met een groot gevoel
voor dramatiek onderzoekt Devriendt
de uitwerking van geschilderde afbeeldingen op de toeschouwer. Making Connections slaat dan ook op het
contact van de toeschouwer met het
alter-ego van Robert Devriendt.
Robert Devriendt heeft zijn atelier
in Brugge en werkt samen met befaamde galeries in Brussel, Londen
en Parijs.
Bezoek ook de Facebook-pagina van de
tentoonstelling: www.facebook.com/
Making-Connections-Robert-Devriendt
Info 17 oktober 2015 tot 21 februari 2016
| Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge gratis voor Bruggelingen
www.museabrugge.be, musea.
reservatie@brugge.be, t 050 44 87 43

Green Track is het samenwerkingsverband dat de cultuurhuizen duurzamer en ecologischer moet maken. Vijf winnaars ontvingen hun Stad
Brugge loopoutfit.

Nieuwe vraag:

Hoe heet het familiefestival dat in de herfstvakantie
door enkele Brugse cultuurhuizen wordt georganiseerd?
Vier winnaars winnen jetons (ter waarde van 30 euro) voor Kookeet.

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord vóór 18 september 2015 naar
persdienst@brugge.be of Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

meldingskaart

Ik wens het volgende te signaleren (probleem met juiste plaats en omschrijving):

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge. Naamloze kaarten worden
niet behandeld.

Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon t 050 44 85 85
(verzakking, losliggende
tegels …)
Milieufoon t 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt t 050 44 80 00
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90,
ombudsman@brugge.be

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Communicatie & Citymarketing contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 11, 8000 Brugge.
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OPROEP
Fluit mee met
het grootste fluitconcert
ter wereld

Op zaterdag 19 september gaat Brugge voor het Grootste
Fluitconcert ter wereld. Kom om 11.00 uur naar het standbeeld van Papageno voor de Stadsschouwburg (Vlamingstraat) om samen een aria uit De Toverfluit van Mozart te
spelen. Alle fluiten zijn toegelaten, zelfs scheidsrechtersfluitjes. Fluiten met je lippen of op je vingers behoort ook
tot de mogelijkheden.
Zonder publiek geen concert. Daarom schakelen we maar al
te graag Kurt Defrancq in, die als een ware rattenvanger zoveel mogelijk publiek naar de Stadsschouwburg zal lokken.
Hij start om 10.45 uur op de Markt. Om 11.00 uur verwachten
we hem aan het standbeeld van vogelvanger Papageno.
Onder begeleiding van kinderkoor ViVo! en het Flutechoir van
het Stedelijk Conservatorium brengen de fluitspelers er de
partituur van Mozart met een groots fluitconcert tot leven.

www.ccbrugge.be

www.twitter.com/stadbrugge
www.facebook.com/destadbrugge

LET OP: aangezien de bedeling van
BruggeINspraak verspreid wordt over
meerdere dagen, is het mogelijk dat
sommige activiteiten voorbij zijn op
het moment dat het magazine in je
brievenbus valt.

