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BESTE BRUGGELING

U

w stadsbestuur draagt milieuvriendelijkheid en het bestrijden van de klimaatverandering hoog in het vaandel. Om dit concreet te maken, stelden we een verregaand Brugs Klimaatplan op. Daarin staan allerlei
maatregelen die we als Stad nemen om dit zowel binnen als
buiten de eigen organisatie te realiseren. Het terugdringen
van het elektriciteits-, stookolie- en papierverbruik hoort
daarbij, maar ook het ontwikkelen van een milieubewuste
economie, het creëren van meer groen, een klimaatvriendelijk verkeersbeleid en nog veel meer.
Ook met de productie van BiS willen we het milieu zo weinig
mogelijk belasten. Om dit infoblad zo ecologisch mogelijk
tot bij u te krijgen, kozen we er enkele jaren geleden voor
om het te laten drukken bij een firma die werkt volgens
een unieke waterloze procedure. Extra publicaties die mee
worden verdeeld met de BiS, staken tot voor kort in een
plastic wikkel die 100% recycleerbaar was. Vanaf dit nummer gaan we op dat vlak een flinke duurzame stap verder.

Het gidsje van Autoloze Zondag en deze editie werden namelijk verpakt in het nog milieuvriendelijkere composteerbare biofolie. Waar de vorige folie na gebruik nog de
gewone vuilnisbak in ging, mag deze ook gewoon op uw
composthoop.

Vanaf dit nummer
gaan we een
flinke duurzame
stap verder
Deze Herfstagenda staat boordevol inspirerende activiteiten. Ik ben ervan overtuigd dat elk van u dit najaar zijn gading zal vinden tussen het rijke aanbod. Ik dank u alvast om
tijdens deze evenementen ook uw steentje bij te dragen in
de zorg voor het milieu. Ook dat is van essentieel belang
om samen de toekomst mee te maken.

Burgemeester Renaat Landuyt
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Zondag 9 september
Tot en met zondag 16 september

TRIENNALE BRUGGE 2018
LIQUID CITY | VLOEIBARE STAD

BELEVINGSTOCHT VOOR
GEZINNEN MET KINDEREN
VAN 6 TOT 12 JAAR

Binnenstad

ZONDAGSE RONDLEIDING

Brugge is zowel letterlijk als figuurlijk een vloeibare
stad. Vanuit de lucht kun je zien hoe het water het
stadscentrum met de zee verbindt. Daarnaast is ook
de tijd vloeibaar, want onze toekomst ligt niet vast.
Voor Triënnale Brugge 2018 gingen verschillende
internationale kunstenaars en architecten met dit
gegeven aan de slag.
Tijdens het hedendaagse kunsten- en architectuurparcours Liquid City | Vloeibare Stad ontdek je de
installaties, de kunstwerken en de ontmoetingsplekken die ze voor Brugge ontwierpen. Geniet en laat je
inspireren!

Haal je Triënnale-stadskaart, het boekje
(gratis) en de catalogus (27 euro) in de Poortersloge (Kraanrei 19), het infopunt van
Triënnale Brugge 2018.
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 44 80 00

Van 14.00 tot 16.00 uur
Binnenstad
De knotsgekke bouwsels die je tijdens de
Triënnale op en langs het water ziet, tonen
hoe Brugge er in de toekomst zou kunnen
uitzien. Laat je betoveren door de route die
onze gids voor jou en je gezin heeft uitgestippeld. Aan de hand van vragen en opdrachten
ontdek je spelenderwijs de tot de verbeelding
sprekende kunstwerken.
www.ticketsbrugge.be
info@ticketsbrugge.be
070 22 12 12
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Marc Van den Bossche

V
REEMDE WERELD
Z B

over samenleven in vloeibare tijden

Zondag 9 en
zondag 16 september

DE VLOEIBARE STAD
ZONDAGSE RONDLEIDING
Van 14.00 tot 16.00 uur
Binnenstad
Sluit individueel of in groep aan bij deze wekelijkse begeleide wandeling door de binnenstad en ontdek de verschillende installaties
van Triënnale Brugge: Liquid City | Vloeibare
Stad vanuit een ander perspectief.
De wandeling duurt twee uur en start aan
het infokantoor In&Uit, ’t Zand 34 (Concertgebouw).
www.ticketsbrugge.be
info@ticketsbrugge.be
070 22 12 12

Donderdag 13 september

Zondag 16 september

VREEMDE WERELD.
ZYGMUNT BAUMAN
OVER SAMENLEVEN IN
VLOEIBARE TIJDEN

MFS III MINNE FLOATING SCHOOL

BOEKVOORSTELLING PROF. DR.
MARC VAN DEN BOSSCHE
GRATIS
Van 20.00 tot 21.30 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal),
Kuipersstraat 3
We worden vandaag geconfronteerd met tal
van onzekerheden. Kunnen we onze job behouden? Moeten we verhuizen? Hoe zal onze
toekomst eruit zien?
Cultuurfilosoof Marc Van den Bossche (VUB)
nam het werk van de Pools-Britse socioloog
Zygmunt Bauman onder de loep en schreef
een boek over de vloeibare moderne samenleving zoals Bauman ze omschreef. Volgens
Van den Bossche hoeft onzekerheid niet
te leiden tot een negatief toekomstbeeld,
maar kan het ook een nieuwe start zijn. Hij
houdt een pleidooi voor het omgaan met de
‘vreemdeling’, voor verbeelding en voor een
dialoog met kunst als inspiratiebron.
Gratis mits inschrijving via:
www.brugge.be/zygmunt-bauman
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 10

SLOTLEZING DOOR KUNLÉ ADEYEMI
Van 20.00 tot 21.30 uur
Concertgebouw, ‘t Zand 34
Kunlé Adeyemi (NLÉ) is internationaal bekend om zijn sociaal-ecologische projecten
op het Afrikaanse vasteland. Met zijn architectuur probeert hij tegemoet te komen
aan de hedendaagse uitdagingen van het
Afrikaanse continent: een razendsnelle urbanisering gecombineerd met een dreigend
grondstoffentekort, waarbij het bruikbare
oppervlak steeds meer inkrimpt door de
stijgende zeespiegel. Zijn bekendste gebouw
is ongetwijfeld de Makoko Floating School,
een drijvend schoolpaviljoen voor de delta
van de Nigeriaanse stad Lagos. Adeyemi
beschouwt zijn werk als een bijdrage aan
een betere samenleving. Voor het iconische
Minnewater ontwierp hij de ultieme versie
van de drijvende school, MFS III. Het is een
plek waar leerlingen les kunnen volgen en
hun werk kunnen tentoonstellen. Op zondag
16 september sluit Adeyemi de Triënnale
Brugge 2018 af met een lezing over zijn werk.
www.archipelvzw.be
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 44 8000
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Tot en met zondag
30 september

Tot en met zondag
4 november

VLIJTIGE VINGERS TER
ERE VAN GODS GLORIE,
RELIGIEUZE KANT UIT
BRUGSE KERKEN EN
KLOOSTERS

HET FIN DE SIÈCLE: EEN
SELECTIE VAN KUNST UIT DE
JAREN 1880-1914

COLLECTIEPRESENTATIE
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
Sint-Gilliskerk, Baliestraat
Wie Brugge zegt, zegt kantklossen. Kant
werd de voorbije eeuwen gebruikt als verfijnde afwerking bij zowel modieuze kledij als bij
handige gebruiksvoorwerpen. Ook in de kerk
werd dit fijne handwerk vaak gebruikt voor
allerlei toepassingen. Kantwerk vervaardigd
voor de liturgie vertoont vaak specifieke religieuze symbolen in combinatie met rankwerk, bloemen en andere motieven. Onder
meer in kloosters wordt dit fragiel textiel met
veel zorg bewaard.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

COLLECTIEPRESENTATIE
Dinsdag tot en met zondag,
van 9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12
In vijf kabinetten presenteert het Groeningemuseum kunstwerken uit het fin de siècle,
meer bepaald de jaren 1880-1914. Naast
bekende kunstenaars als Félicien Rops,
James Ensor, Fernand Khnopff en Emile
Claus, komen ook minder grote namen aan
bod. Daarbij wordt ook buiten België gekeken. De Franse karikatuurkunst en het symbolisme van de Duitstalige landen komen
eveneens aan bod. De expo toont schilderijen, sculpturen, tekeningen en prenten.
Bovendien worden er enkele recente aanwinsten voor het eerst aan het publiek getoond.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Vrijdag 7 tot en met zondag 30 september
(telkens op vrijdag, zaterdag en zondag)

UITWIJKEN SEPTEMBERTOER
CULTUUR OP TOER IN DE BRUGSE WIJKEN
GRATIS
SINT-KRUIS, SINT-ANDRIES, ASSEBROEK EN SINT-MICHIELS
Uitwijken brengt cultuur tot in de voortuinen van de Brugse deelgemeenten en zorgt er voor warmte en gezelligheid. De septembertoer is weer
bijzonder gevarieerd, met theater, cinema, muziek, circus met Belgische
en internationale artiesten, workshops en nog veel meer.
Voor het tweede jaar op rij wijkt Uitwijken nog meer uit. ’s Zondags wordt
er verhuisd naar een andere plek in dezelfde gemeente. Enkel in SintMichiels blijft de karavaan het hele weekend op dezelfde plaats.
Een bezoek aan Uitwijken is volledig gratis. Je ontmoet er je buren,
vrienden, familie, toevallige passanten, bezoekers van ver buiten de wijk
en de artiesten die er optreden. Het is ook de perfecte gelegenheid om
samen voorstellingen te bekijken, een kop koffie of een pint te drinken of
deel te nemen aan een workshop.

SINT-KRUIS

Vrijdag 7 en zaterdag 8 september: grasplein Geralaan (t.h.v.
nr. 51)
Zondag 9 september: speelplein op het einde van de Hofdamestraat

SINT-ANDRIES
Vrijdag 14 en zaterdag 15 september: grasplein Legeweg
(t.h.v. nr. 237)
Zondag 16 september: speelplein Hermitage, Oorlogvrijwilligerslaan (t.h.v. nrs. 6-8)

ASSEBROEK
Vrijdag 21 en zaterdag 22 september: Zandtiende
Zondag 23 september: groenzone achter Tir, Schijfstraat 59

SINT-MICHIELS
Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 september:
Sint-Michielslaan, tegenover Sint-Godelievekerk

www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Zaterdag 8 september

SUMMERBLAST
DANCEFESTIVAL AAN
JEUGDHUIS THOPE

Zaterdag 8 september

Van 18.00 tot 1.00 uur
Jeugdhuis Thope, Sint-Arnolduslaan 28

‘BOOST JE BUURT’-DAG

Jeugdhuis Thope organiseert dit jaar weer
Summerblast, hét dancefestival voor liefhebbers van muziek uit de jaren 90. Alle remmen
gaan ongetwijfeld los, want ook deze keer is
het een affiche om duimen en vingers bij af
te likken.
De absolute topact is Regi. Deze sympathieke Limburger speelt een uur lang aanstekelijke en dansbare hits.
‘Pump it up’ Danzel - die vooral in het buitenland hoge ogen gooit - komt eerst aan de
beurt, gevolgd door Lasgo, Jan Vervloet en
Dimaro.
Jelle van Dael mag met haar groep Lasgo
haar gesmaakte Thope-optreden van twee
jaar geleden nog eens overdoen.
Jan Vervloet - producer van onder meer Fiocco en Scoop - mag als resident uiteraard
niet ontbreken en Dimaro, het dj-project van
Mario Willems, is de smaakmaker voor de
jongere generatie.

INSPIRATIE- EN DOEDAG
Van 10.00 tot 19.00 uur
Howest, Sint-Jorisstraat 71
Het vijfde festival van de toekomst van Brugge wil Bruggelingen inspireren tijdens een ‘boost je buurt’-dag. Wil je je buurt aangenamer en
duurzamer maken? Wil je je buur(t) beter leren kennen? Zoek je inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen en daarbuiten? Of heb je een
concreet idee, maar weet je niet hoe je ermee aan de slag moet? Dan is
deze dag iets voor jou.
Lezingen, workshops, een infomarkt en een inspiratiemuur helpen je
verder op weg.
Diverse topics komen aan bod: het levendiger en groener maken van je
buurt, het inzetten van apps om de buurtwerking te verbeteren of contacten in de buurt te bevorderen, het delen van plekken, tuinen, auto's
of spullen, lokaal kopen en produceren … Kinderen, jongeren en gezinnen krijgen extra aandacht. De dag eindigt met een groot buurtfeest.
De ‘boost je buurt’-dag is een samenwerking tussen Stad Brugge, Vormingplus regio Brugge
en de Bond Beter Leefmilieu.
Het programma staat op www.detoekomstvanbrugge.be/boostjebuurt.
Inschrijven kan nog tot donderdag 6 september.

Tickets kosten 10 euro in voorverkoop of
15 euro aan de deur.
www.summerblast.be
info@thope.be
050 39 61 88
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Zaterdag 8 september

Zaterdag 8 september

PARKOER

SEPTEMBER JAZZ

OPENING EVENTSITE HET ENTREPOT

OPENLUCHTFESTIVAL

GRATIS
18.00 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4

GRATIS
Van 19.00 tot 23.30 uur
Basisschool De Ganzenveer, Bilkske

Het Entrepot kreeg deze zomer een gloednieuw speelterrein. De parking van de Creatieve Vrijhaven werd omgevormd tot een evenementensite die vanaf dit najaar zal worden gebruikt voor tal van grote of
kleinere evenementen en feestjes.
Om deze nieuwe plek in te wijden, organiseert Het Entrepot een groots
festijn: Parkoer. Het cultuurhuis voor jongeren laat je die avond genieten van intieme theatervoorstellingen, concertjes en performances
in auto’s. Op het nieuwe terras van de buren van Jeugdhuis Comma
spelen jonge Brugse bands. Het evenement wordt buiten afgesloten
met allerlei concerten en een groot feest. De toegang is volledig gratis.

KAAP laat de zomer nog wat langer duren met September Jazz. Met
drie topacts uit de hedendaagse jazz is dit de gedroomde start van het
Brugse muzikale seizoen.

www.hetentrepot.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80

Sal La Rocca Quartet
Contrabassist Sal La Rocca stelde een nieuwe band samen. Met saxofonist Jeroen Van Herzeele, pianist Pascal Mohy en drummer Lieven
Venken serveert hij een pittige cocktail van intelligente hardbop en
hedendaagse grooves.
Henri Texier Sand Quintet
Met de legendarische Franse contrabassist Henri Texier strikte September Jazz een grote naam. Na zijn passages op Jazz Brugge is Texier
geen onbekende voor het Brugse publiek. Met zijn nieuwe band 'Sand'
brengt hij lichte melodieën en geraffineerde improvisaties.
Kleptomatics
Voor Kleptomatics verzamelde drummer Yves Peeters een heuse
brassband met zes geweldige blazers rond zich. Dit prettig gestoorde
collectief brengt aanstekelijke ritmes en inventieve arrangementen.
www.kaap.be
info@kaap.be
050 33 05 29
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Zaterdag 8 en zondag 9 september

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur
Zondag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur
Binnenstad en groene gordel
Naar jaarlijkse traditie kun je in het tweede weekend van
september een aantal unieke Brugse monumenten ontdekken. Er staan ook tentoonstellingen, wandelingen en zelfs
een boottocht op het programma.
Open Monumentendag viert zijn dertigste verjaardag en net
als bij de eerste editie staat het Ezelstraatkwartier - tussen
de Hoefijzerlaan en de Vlamingdam en tussen de eerste en
de twee stadsomwalling - in de kijker.
In de groene, oostelijke rand van Brugge verbindt een fietstocht een vijftal opengestelde monumenten en tot slot kun
je ook een aantal restauratiewerven bezoeken.

Het programma van Open Monumentendag vind
je op www.bruggeomd.be en in de openbare
bibliotheken, het Tolhuis, het Stadsarchief, In&Uit
en in het Huis van de Bruggeling.
Voor bezoeken aan een aantal monumenten en
deelname aan enkele activiteiten kun je nog tot
donderdag 6 september om 16.00 uur reserveren
via www.bruggeomd.be.

www.bruggeomd.be
monumentenzorg@brugge.be

Zondag 9 september

DAG VAN DE BRUGSE
SPORTCLUB
Van 13.30 tot 17.00 uur
‘t Zand
Bij de aftrap van een nieuw sportseizoen stellen tientallen sportverenigingen hun werking
voor op de Dag van de Brugse Sportclubs.
Tijdens deze jaarlijkse openluchtbeurs
kun je infostands bezoeken, spectaculaire
demonstraties bijwonen en aan leuke
initiatielessen deelnemen. De demo’s vinden
plaats in een sfeervolle arena, de initiatielessen op kleine terreintjes tussen de stands.
www.brugge.be/dagvandebrugsesportclub
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zaterdag 6 oktober

BUURTERFGOED
GEZOCHT
BRENG JOUW BEELDEN,
VOORWERPEN EN VERHALEN
OVER HET SINT-MICHIELS VAN
VROEGER NAAR DE BELGIEK

Vrijdag 14, 21, 28
september en 5 oktober

BELGIEK MUZIEKCAFÉ
ON TOUR CONCERTEN
GRATIS TOEGANG

Deuren open om 20.00 uur, concert telkens
om 21.00 uur
Verschillende locaties

Vrijdag 14 september
tot en met woensdag
3 oktober

SANT2018:
PIERRE GOETINCK EN
BRUGSE KUNSTENAARS
GRATIS

Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur
Hendrik Pickeryzaal (Belfort), Markt
In de Hendrik Pickeryzaal zie je het resultaat
van de wedstrijd beeldende kunst SANT2018.
Centrale gast is de Brugse beeldhouwer en
conceptueel kunstenaar Pierre Goetinck. Hij
presenteert een overzicht van zijn oeuvre in
vijf modules, met daarrond het resultaat van
het wedstrijdgedeelte.
www.ccbrugge.be

Voor het derde jaar rijdt de Belgiek naar
de Brugse buurten. De Belgiek is een lunapark uit 1975 dat werd omgebouwd tot
minicultuurzaal. Op zaterdag en zondag
mogen Brugse buurten er hun activiteiten
organiseren.
Een vaste waarde tijdens een Belgiekweekend is ‘Muziekcafé on Tour’ op vrijdag. Stap
binnen in de gezellige sfeer van een bruine
volkskroeg en geniet van een gratis optreden!
Vrijdag 14 september: Kerkhofblommenstraat (Assebroek)
SALUT LA COPINE (Lien Van De Kelder, Jan
De Smet en Wouter Berlaen)
Vrijdag 21 september: Gaston Roelandtsplein (Assebroek)
TENORIN
Vrijdag 28 september: Stokerij (Dudzele)
CABARET CUBERDON
Vrijdag 5 oktober: Dorpsstraat
(Sint-Michiels)
AND THEN CAME FALL
www.belgiek.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Van 14.00 tot 17.00 uur
Dorpsstraat
Op zaterdag 6 oktober organiseren de buurtcomités en Erfgoedcel
Brugge een erfgoedinzamelnamiddag. Kom tussen 14.00 en 17.00
uur naar de Belgiek met je foto’s,
filmpjes, voorwerpen en verhalen
over het Sint-Michiels van vroeger.
Jouw erfgoed(verhalen) worden er
gefotografeerd en geregistreerd om
ermee aan de slag te gaan. Zo help
jij het verleden van de buurt ook na
het weekend van de Belgiek in leven
te houden.
Inspiratie nodig?
Houd een oogje open in de buurt.
Vanaf maandag 10 september duiken er al enkele erfgoedbeelden
en -objecten met een verhaal op in
het straatbeeld. Of breng op zaterdag 6 oktober een bezoekje aan de
Belgiek. Je ontdekt er inspirerende
verhalen over het Sint-Michiels van
vroeger.
www.erfgoedcelbrugge.be
info@erfgoedcelbrugge.be
050 44 50 49
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Zondag 16 september

AUTOLOZE ZONDAG MET
CULTUURMARKT, KROENKELEN,
MOBIMARKT EN VEEL MEER

AUTOLOZE ZONDAG
Van 10.00 tot 18.00 uur
Binnenstad
Tijdens Autoloze Zondag, tussen 10.00 en
18.00 uur, hebben fietsers en voetgangers
vrij spel in het Brugse centrum. Breng een
bezoekje aan de Cultuurmarkt of aan de MobiMarkt, ga Kroenkelen, ontdek het eendjesparcours voor het hele gezin of kuier door de
braderie in de Langestraat en de Hoogstraat.
Ga dansen op het Jan van Eyckplein, het Simon Stevinplein of het Guido Gezelleplein.
Laat je verrassen door de vele activiteiten,
optredens en randanimatie in de Brugse
straten. Of stap eens door tot aan de Moerkerkse Steenweg, waar op Sint-Kruis Kermis heel wat te beleven valt. Het hoogtepunt
van de dag is het slotconcert 'Sioen plays
Graceland' op ‘t Zand.
www.brugge.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

DE GROTE BADEENDJES
KINDERROUTE
Van 12.00 tot 18.00 uur
Sebrechtspark, Leeuwstraat, Muntplein,
Sint-Amandsstraat, Hallestraat, Wollestraat,
Dijver, Arentshof, Onze-Lieve-VrouwekerkhofZuid, Oud Sint-Jan, Oranjeboomstraat,
Zilverpand en Speelmansrei
Volg de badeendjes door de binnenstad en
beleef een prachtige familiedag. Ontdek de
route ook op je smartphone met de OJOO
app.
De vele activiteiten voor kinderen op Autoloze
Zondag worden aangeduid met symbolen
van blauwe eendjes.
www.jeugddienstbrugge.be/autolozezondag
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

KROENKELEN
Van 8.00 tot 16.00 uur
Beursplein
Kroenkelen is een recreatieve wandelen fietshappening die plaatsvindt tijdens
Autoloze Zondag. Volg de pijltjes te voet of
per fiets en ontdek de mooiste plekjes in en
rond Brugge. De start en de aankomst liggen
op het Beursplein.
www.brugge.be/kroenkelen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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VERKEERSMAATREGELEN
Op Autoloze Zondag 16 september wordt
de volledige binnenstad (het volledige gebied binnen de stadspoorten, behalve de
Ring tussen de Bloedput en de Unesco-rotonde) verkeersvrij gemaakt tussen 10.00
en 18.00 uur. Het in- en uitgaande verkeer
wordt uit het stadscentrum geweerd, behalve fietsers, stadsvoertuigen, bussen
van De Lijn, (fiets)taxi’s, toeristische (fiets)
koetsen, hulpdiensten en voertuigen van
nutsmaatschappijen. Daarnaast is het gebruik van de wagen uiteraard toegestaan
in dwingende en verantwoorde gevallen
(zoals noodgevallen).

1 JAAR
CONCERTGEBOUW CIRCUIT

CULTUURCENTRUM BRUGGE
OP DE CULTUURMARKT

GRATIS

GRATIS

1 jaar Concertgebouw Circuit, dat is 1 jaar
ontdekkingstochten door het Concertgebouw
met zijn architectuur, zijn kunstwerken, zijn
collectie klankkunst en zijn overweldigende
uitzichten. En dat is ook 1 jaar avonturen met
de Liervogel.
Na 1 jaar Circuit is het tijd voor een feestje,
met een dag gratis Circuit voor iedereen en
met miniconcerten, een lego-bouwwerf, lekkers uit het Concertgebouwcafé en nog veel
meer. Om 14.00 uur geeft Cristina Zavalloni
met `Special Moon', een dansant concert.
Het is meteen een voorproefje van een
Concertgebouwseizoen vol `Kosmos'.

Ook deze keer tekent Cultuurcentrum Brugge
present op de gezellige cultuurmarkt in en
rond de Sint-Jakobsstraat. Aan de stand ontdek je wat het seizoen 2018-2019 in petto
heeft en aan de balie kun je tickets kopen.
In de Brugotta Hal Biekorf maak je kennis
met het nieuwe tijdelijke kunstwerk van de
Brugse ‘artist in residence’ Matthieu Lobelle. Om 10.00 uur verneem je welke Brugse
cultuurcoryfee het volgende cultuurseizoen
zijn of haar naam mag lenen aan het binnenpleintje van de Biekorf. Tussen 12.00 en 17.00
uur zorgen verschillende Brugotta-bands er
voor muziek en sfeer.

Op vertoon van de identiteitskaart kun je als
Bruggeling elke zondagochtend het Concertgebouw Circuit gratis bezoeken.

www.ccbrugge.be

Van 10.00 tot 18.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34

www.concertgebouw.be/nl/1-jaar-concertgebouw-circuit
info@concertgebouw.be

Vanaf 10.00 uur
Sint-Jakobsstraat

Er is ook een volledig verkeersvrije as.
Van 10.00 tot 18.00 uur zijn alle verkeer
en de doortocht van alle voertuigen,
transport en rijdieren verboden in de
Zuidzandstraat, Steenstraat, Noorzandstraat, Geldmuntstraat, Markt,
Philipstockstraat,
Mallebergplaats,
Breidelstraat, Burg, Burgstraat, Hoogstraat en Langestraat. Dit geldt niet voor
fietsen, voertuigen van hulpdiensten en
(elektrische) rolstoelen van personen
met een beperking. Fietstaxi’s en -koetsen worden toegelaten zolang de drukte
het toelaat.
In uitzonderlijke gevallen kun je een
doorlaatbewijs krijgen voor bepaalde
autoluwe delen van de stad. Dit geeft
echter geen toelating om op de volledige
autovrije as te rijden. Mail je beargumenteerde aanvraag naar verkeer.autolozezondag@politiebrugge.be.
OPGELET
Doorlaatbewijzen voor de autoluwe winkelstraten gelden niet op Autoloze Zondag. Ook houders van een mindervalidenkaart en thuisverzorgingsdiensten
moeten een doorlaatbewijs aanvragen.
Openbaar vervoer en parkings: zie brochure.
Mobiliteit: www.bestemmingbrugge.be of
050 44 88 06 (enkel ‘s voormiddags)
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Zondag 16 september tot en met dinsdag 20 november

#ALLEMAALMENSENBRUGGE
Verschillende data, uren en locaties

11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. In de campagne van 2018 staan migratie en vluchtelingen opnieuw centraal.
Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering ...
11.11.11 vraagt een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes
aanbiedt. De organisatie wil een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, maar mensen met elkaar verbindt en de positieve kansen van
migratie benadrukt.
Ook Stad Brugge en heel wat andere organisaties steunen de 11.11.11-campagne. Samen werkten ze een gevarieerd programma uit. Hier
volgt een kleine greep uit het aanbod.

Zondag 16 september

Donderdag 25 oktober

Dinsdag 20 november

OPENDEURDAG
HOOGSTRAAT 9

INLEEFPARCOURS VAN
DE BRUGSE ASIELZOEKER

JAMILA CHANNOUF

TAALCARROUSEL EN OPTREDEN
MEERTALIG KOOR AMUZI

Van 9.00 tot 12.00 uur
Rode Kruis opvangcentrum voor
asielzoekers, Vlamingstraat 55

Van 10.00 tot 18.00 uur
Hoogstraat 9
Op Autoloze Zondag houdt Hoogstraat 9
open huis. Ontdek er de diversiteit die onze
Stad rijk is, ga op speeddate in de taalcarrousel en ontmoet Bruggelingen. Woon zeker het optreden bij van het meertalig Brugs
koor Amuzi.

Zondag 23, dinsdag 25
en vrijdag 28 september

GESLOTEN/OPEN DEUREN
IN DIALOOG MET BRUGSE
LEVENSBESCHOUWINGEN
Zondag 23 en dinsdag 25 september
van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 28 september van
9.00 tot 12.00 uur
Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A

Kruip in de huid van vluchtelingen en ervaar
de problemen die ze ondervinden op weg
naar een beter leven.

Maandag 22 oktober
tot en met maandag
3 december

VAMOS VACATUROS
Maandag tot en met donderdag van
10.00 tot 17.30 uur, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 12.30 uur
Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein)
Tentoonstelling over arbeidsmigratie met
getuigenissen uit het lokale tewerkstellingsproject ‘Brugge Werkt!’.

Naast de tientallen schitterende historische
kerken, kloosters en abdijen telt Brugge
ook een moskee, een orthodoxe kerk, een
protestantse kerk, een anglicaanse kerk en
ruimtes voor erediensten van boeddhisten
of hindoes. Ontdek tijdens deze wandeling
de tradities en de mensen achter de Brugse
levensbeschouwingen.
Het volledige programma, alle praktische info en de meest actuele informatie vind je op www.allemaalmensenbrugge.be.
diversiteitsdienst@brugge.be
050 44 82 44

20.00 uur
Howest, Sint-Jorisstraat 71
Jamila Channouf zette zich al in voor
superdiversiteit voor dat woord echt bestond.
Jamila werd geboren in Marokko, groeide op
in Borgerhout en woont nu al dertien jaar in
Gent. Ze zette al heel wat mooie initiatieven
op poten - waaronder De Gentse Lente – en
dat leverde genoeg stof op voor haar boek
‘Sandwichkinderen’. Ze stelt dit debuut voor
in Howest.
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Zondag 16, zondag
30 september en
zondag 28 oktober

MISSIE FOXTROT
UNIEKE TOTAALBELEVING
IN EEN DUIKBOOT

Van 16.00 tot 17.30 uur
Seafront, Vismijnstraat 7, Zeebrugge
Het is september 1962 en volop Koude Oorlog. Missie Foxtrot gaat van start en jij wordt
ingelijfd bij de Russische marine. Iedere
deelnemer vervult zijn taken als matroos
of onderofficier aan boord van de duikboot.
Leer hoe je moet omgaan met een torpedoaanval, blus een brand en beleef hoe
de missie verloopt. Vooraf inschrijven via
info@seafront.be is vereist.
Deelnemen kost 18,50 euro per persoon.
Maximaal 15 personen per groep
www.seafront.be
info@seafront.be
050 55 14 15

GEZOCHT:
DUIKBOOTAMBASSADEURS
De Russische onderzeeër vaart
eind 2018 definitief uit. Seafront is
op zoek naar mensen die een speciale band hebben met de duikboot
en die hun verhaal willen doen. De
verhalen worden verzameld in een
blijvend eerbetoon.
Vertel je verhaal en verzilver een
plaatsje in de eregalerij.
Meld je kandidatuur via:
Seafront, Vismijnstraat 7,
8380 Zeebrugge
050 55 14 15
www.seafront.be
info@seafront.be

Maandag 17 september
tot en met maandag
24 juni 2019

Vrijdag 21 september
tot en met vrijdag
14 december

G-DANSANT

SPORT OP VRIJDAG

Elke maandag van 18.00 tot 20.00 uur
Sportzaal basisschool de Zonnetuin,
Beeweg 32

Van 16.30 tot 17.30 uur
Sporthal De Landdijk, Evendijk-Oost 246

G-Dansant staat voor een reeks inclusieve
hedendaagse danslessen en is ideaal voor
dansers met of zonder een beperking die
zich willen inspannen en ontspannen. Je vertrekt vanuit eigen vaste bewegingen. Gaandeweg ga je improviseren en leer je nieuwe
technieken. Beperkingen worden niet uitgeschakeld, maar in de dans gebruikt.
www.brugge.be/g-dansant
info@dansplatoo.org
050 35 13 05

Met leeftijdsgenoten een uurtje sporten en
bewegen na de lesuren? Dat kan tijdens
Sport op Vrijdag in sporthal De Landdijk in
Zeebrugge. Iedere vrijdagnamiddag van
16.30 tot 17.30 uur begeleidt een lesgever
kinderen van 6 tot 12 jaar bij verschillende
sporten.
Sport op Vrijdag is er voor alle lagereschoolkinderen. Deelnemen kan door een Sport op
Vrijdag-pasje aan te kopen. Het pasje kost 20
euro en is geldig voor tien beurten. Je kunt
het kopen bij de toezichthouder in sporthal
De Landdijk. Tijdens de schoolvakanties en
op feestdagen is er geen Sport op Vrijdag.
www.brugge.be/sportopvrijdag
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zaterdag 22 september tot
en met zondag 27 januari

Zaterdag 22 en
zondag 23 september

Zaterdag 22 en
zondag 23 september

SCHATTEN VAN VRIENDEN.
60 JAAR AANWINSTEN

FEESTELIJK
OPENINGSWEEKEND
CULTUURCENTRUM BRUGGE

OPEN HUIS IN DE REPUBLIEK

Dinsdag tot zondag van 9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16
Zestig jaar geleden, op 14 november 1958,
werd in het Brugse Stadhuis de vriendenvereniging van de Stedelijke Musea opgericht.
Binnen de kortste tijd groeide dit initiatief uit
tot een van de populairste museale vriendenkringen in Vlaanderen. Musea Brugge
blikt nu samen met hun 'Vrienden' terug op
een reeks indrukwekkende aanwinsten die
dankzij hun enthousiasme en gedrevenheid
werden gerealiseerd.
In het Arentshuis wordt een selectie van aanwinsten van de voorbije zestig jaar geëxposeerd om de verjaardag van de Vrienden van
Musea Brugge gepast te vieren.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

Verschillende uren
Stadsschouwburg/Biekorf Theaterzaal
Cultuurcentrum Brugge trekt het nieuwe
cultuurseizoen op gang met een feestelijk
openingsweekend voor jong en oud. Om
meteen de juiste coördinaten te volgen van
het seizoensthema ‘En Route!’, geeft de
Hongaarse groep Parno Graszt een sprankelend concert op zaterdag 22 september. De
naam van de groep verwijst naar het zigeunerbloed dat door de aderen van de groepsleden stroomt. Zij zingen zowel in het Roma
als in het Engels. De avond start met de
groep Tzigani en hun virtuoze zigeunermuziek uit de Balkan.
Verspreid over het hele openingsweekend
speelt in de Biekorf Theaterzaal de multimediale voorstelling ‘Remember the dragons’
van Berlin, KOPERGIETERY en hetpaleis.
Dertig jonge kijkers (vanaf 11 jaar) nemen
plaats aan dertig schermen en genieten van
verhalen uit de hele wereld. Ouders en begeleiders zijn welkom in een bijzondere wachtruimte.
De allerkleinsten (vanaf 3 jaar) worden op
zondag 23 september verwacht voor het bezoek van Lejo. Dit wereldberoemde grappige
figuurtje tovert een bonte stoet van mannetjes en dieren tevoorschijn.
Op zondagnamiddag kan iedereen vanaf 4
jaar de Stadsschouwburg ontdekken. Neem
plaats in ‘De bus met benen’, boek een miniontdekkingsreisje bij ‘Trip tout petit’ en ga
aan de slag in de verborgen zeefdrukkerij. Of
drink gewoon iets en ontdek het programma
voor 2018-2019.
www.ccbrugge.be

Vanaf 11.00 uur
De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36
De voorbije maanden kon je al uitgebreid
genieten van het vernieuwde Grand Café annex zomerterras en de pop-up vanuit Hof de
Plezance. Ook Cinema Lumière schittert al
eventjes in zijn nieuwe outfit. Nu het hele gebouw is afgewerkt, is De Republiek helemaal
klaar om zijn ruimtes ter beschikking te stellen voor initiatieven rond stadsontwikkeling,
ondernemerschap, ambachten, kunst, cultuur, buurtwerking en creativiteit.
Ontdek De Republiek als creatief knooppunt
in Brugge tijdens het voorlaatste weekend
van september en beleef er een kruisbestuiving tussen expo's, (openlucht)film, pitches,
optredens, rondleidingen ...
www.republiekbrugge.be
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Zondag 23 september en zondag 4 november

VIER DE SEIZOENEN
WORKSHOPS
Van 14.00 tot 16.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43

ZONDAG 23 SEPTEMBER
WORKSHOP 3: MICHAËLSFEEST
29 september is de feestdag van de aartsengel Michaël. De boeren dankten hem op
deze dag voor de goede oogst omdat ze zo
de koude wintermaanden konden doorkomen. Het Michaëlsfeest markeert de overgang tussen de zomer en de winter.
Tijdens deze workshop luisteren de kinderen
naar het verhaal van Michaël en de draak.
Daarna maken ze een maïspopje. Intussen
krijgen de volwassenen een introductie in
het strovlechten. Lesgeefster Sigrun Van
Eynde reisde Europa rond om de verschillende tradities van het strovlechten te bestuderen. Als slot mag iedereen smullen
van drakenbrood.

ZONDAG 4 NOVEMBER
WORKSHOP 4: SINT-MAARTENSFEEST
Sint-Maarten is een van de meest populaire
heiligen van Europa. Zijn naamdag valt op
11 november, de overgang van de herfst
naar de winter. Vroeger werd het vee rond
deze tijd uit de weiden geleid. Een deel ervan werd geslacht. Ook de pacht - de ‘SintMaartenscijnzen’ – en de lonen werden dan
uitbetaald en dat was de ideale gelegenheid om te feesten. Kinderen trokken door
de straten met papieren lantaarntjes of uitgesneden bieten en zongen Sint-Maartensliedjes. Anderen droegen kapelletjes met
gekleurde glasraampjes op hun schouders.
Tijdens de workshop luisteren de kinderen (5 tot 8 jaar) naar de legende van
Sint-Maarten. Daarna maken ze samen met hun (groot)ouders traditionele
bietenlantaarns en een transparant uit karton en zijdepapier in het thema
van Sint-Maarten. Als afsluiter mogen alle deelnemers 'mantepeirden' of
klaaskoeken verorberen.
Voor de workshops betaal je 8 euro per deelnemer. Vanaf het tweede deelnemende kind van
hetzelfde gezin betaal je 5 euro.
Reserveren voor het Michaëlsfeest is vereist en doe je via musea.reservatie@brugge.be.
Het Sint-Maartensfeest maakt deel uit van het Krikrakprogramma.
Hiervoor reserveer je via www.krikrak.be.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

Woensdag 26 september

INTERSCHOLENCROSS
Van 14.00 tot 16.30 uur
Sportpark Koude Keuken,
Prangeweidedreef
De interscholencross Koude Keuken maakt
deel uit van het SVS-loopcriterium en is
bedoeld voor jongeren van 9 tot 18 jaar. De
cross wordt opgedeeld in verschillende
leeftijdscategorieën en in reeksen voor jongens en meisjes. Inschrijven doe je bij de
leerkrachten lichamelijke opvoeding van je
school.
www.brugge.be/scholencross-koude-keuken
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zaterdag 29 september tot en
met maandag 1 oktober

KOOKEET

CULINAIR FESTIVAL
GRATIS TOEGANG
Van 11.00 tot 21.30 uur
Stationsplein, kant Sint-Michiels
Eind september is Kookeet weer de culinaire ontmoetingsplek
voor fijnproevers, bourgondiërs en gastronomen. Bezoekers kunnen op dit feest voor de smaakpapillen zelf hun menu samenstellen uit een rijke waaier aan overheerlijke gerechten. De achtste
editie van Kookeet heeft opnieuw alles in huis om er een gastronomisch topevenement van te maken.

DEELNEMENDE RESTAURANTS 2018

De Jonkman** - Het Gebaar* (gastchef Roger van Damme) Auberge de Herborist* - Goffin* - Sans Cravate*Zet’joe* - Assiette Blanche - Bruut - Bistro Refter - Bistro
Rombaux (Nieuw) - Bonte B - Cantine Copine - Gastrobar
Hubert (nieuw) - The Chocolate Line - De Mangerie - Den Dyver Den Gouden Karpel - De Visscherie - D’s Deldycke Traiteurs L.E.S.S. - Kok au Vin - Laissez-Faire - La Tâche – Lieven - Patisserie
Academie - Restaurant Patrick Devos - Rock-Fort - Ducheyne
Atelier-Traiteur - ‘t Pakhuis - Tanuki - Tête Pressée - Weinebrugge
PRAKTISCH
Zaterdag 29 en zondag 30 september en maandag 1 oktober 2018
van 11.00 tot 21.00 uur. Gerechten zijn verkrijgbaar tot 21.00 uur.
De kassa’s zijn open tot 20.30 uur. De bar sluit om 21.30 uur.
Betalen gebeurt vanaf dit jaar met een betaalkaart, zowel voor drank
als voor eten. Betaalkaarten kunnen online (via www.kookeet.be)
of aan de bemande kassa’s op het Kookeetplein verkregen en opgeladen worden. Wie nog jetons heeft, kan die inruilen voor een
betaalkaart aan de kassa's op Kookeet of bij In&Uit.
www.kookeet.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Maandag 1 oktober tot en
met maandag 22 oktober

NOTHIN’ BUT THE BLUES
MUZIEKFESTIVAL
VERSCHILLENDE LOCATIES
Oktober is bluesmaand bij Cultuurcentrum Brugge,
met twee oerdegelijke concerten in de Stadsschouwburg en een blueseditie van Daverend/
UNPLUGGED in Daverlo. Daar speelt Hideaway een
speciaal akoestisch concert op zaterdag 20 oktober. Black Snake Moan opent. Daarnaast zorgt een
reeks gratis caféconcerten voor een authentieke
bluessfeer in de stad. Deelnemende cafés zijn Vino
Vino, Bistro Zwart Huis, De Kelk, Comptoir des
Arts, Molenhuis, 27Bflat en Charlie Rockets.

STADSSCHOUWBURG
Op vrijdag 12 oktober start de jaarlijkse bluesmeeting in de Stadsschouwburg met Jennifer ‘JJ’
Thames. Ze brengt een wervelende mix van blues,
R&B en een tikkeltje soul. Het Gentse Bluebird
opent de avond. Op zaterdag 13 oktober is het aan
levende blueslegendes Studebaker John & The
Hawks. Live zorgt de combinatie van een snijdende
stem, virtuoos harmonicawerk, bezwerende gitaren en een pompende ritmesectie voor een beklijvende ervaring. In het voorprogramma: Ed & The
Gators.

GRATIS CONCERTREEKS
DAVEREND/UNPLUGGED
Daverend/Unplugged is een gratis concertreeks met veel aandacht voor lokaal
Brugs talent. In zaal Daverlo in Assebroek (Dries 2) staan acht concerten op
het programma. Tijdens Daverend pakken de bands uit met een stevige set. Bij
de Unplugged-sessies ligt de nadruk op
een intieme, akoestische beleving.
Je kunt de komende weken en maanden
onder meer Maanbar, Lee Anderson,
Themoodofsteffie, Josephine, Lone Wolf,
The Yellow Machine, Eszra, Seven Oaks
en Atomic Vulture aan het werk zien.
Meer info vind je op www.ccbrugge.be.
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Woensdag 3 tot en met zaterdag 13 oktober

WEEK VAN DE FAIR TRADE
DIT JAAR IS BRUGGE TIEN JAAR FAIRTRADESTAD EN DAT
WORDT GEVIERD MET EEN RITS AAN ACTIVITEITEN.

Woensdag 3 oktober

Vrijdag 5 oktober

Zaterdag 6 oktober

KOOKWORKSHOP

WIJNKENNIS:
FAIRTRADEWIJNEN

CHOCOLADEWANDELING

CULINAIR MET
FAIRTRADEPRODUCTEN
Van 19.00 tot 22.00 uur
Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5
An Vissers is een ‘Lekkere Westen’-chef met
een passie voor streekproducten. Ze gelooft
sterk in korte keten en in fair trade. Kruiden
en kaas koopt ze bij lokale boeren. Ze gebruikt fairtradechocolade en kookt met vis
uit de Noordzee.
Je gaat samen met An aan de slag om een
culinaire maaltijd te bereiden. Wat dacht je
van een (h)eerlijke loempia, een hoofdgerecht met quinoa, vis van het seizoen en een
dessert met chocolademousse en citroenverbena?
Om het helemaal af te maken serveert de
chef een lekkere cocktail en een eerlijke wijn.
Deelnemen kost 35 euro.
Inschrijven: www.vormingplus-brugge.be

Van 19.30 tot 22.00 uur
Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5
Waar wijn vroeger synoniem was met Frankrijk, hebben wijnen uit de nieuwe wereld nu
ook een stek veroverd op de wijnkaart van
heel wat restaurants. Oxfam Wereldwinkels
vzw biedt vandaag een uitgebreid gamma
aan topwijnen uit het zuiden.
Ivan Lahousse, Grootmeester Vlaamse Wijngilde, laat jou die graag ontdekkenJe proeft
lekkere witte en rode wijnen die duurzaam
tot stand kwamen.
Deelnemen kost 10 euro.
Inschrijven: www.vormingplus-brugge.be

Van 10.00 tot 12.00 uur
Start aan ‘t Brugse Vrije, Burg
Laat je verleiden door de fairtradechocoladewandeling. Doorkruis het prachtige historische Brugge met een gids van Hello Bruges.
Die voert je mee naar enkele chocolatiers die
fan zijn van faire chocolade. De wandeling zit
boordevol interessante en historische weetjes over cacao, chocolade en eerlijke handel.
Als afsluiter kun je genieten van een kop
(h)eerlijke fairtradechocolademelk.
Deelnemen kost 8 euro.
Inschrijven: www.vormingplus-brugge.be
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Dinsdag 9 oktober

Woensdag 10 oktober

Zaterdag 13 oktober

FAIRTRADE SYMPOSIUM

CHOCOLADEPROEVERIJ

GRATIS
Van 16.00 tot 22.00 uur
Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 41

DOMPEL JE ONDER IN
(H)EERLIJKE CHOCOLADE

CHOCOLADEDEMONSTRATIE
'SJOKLA'

Brugge is 10 jaar fairtradestad en WestVlaanderen is 5 jaar fairtradeprovincie en
dat is een ideale aanleiding om een groots
symposium te organiseren over fairtrade en
korte keten, het voedsel van de toekomst, de
wirwar van labels op producten, de opmars
van coöperaties, duurzame keuzes op je bord
en mondiale boerenklap.
Deelnemen is gratis.
Inschrijven: wereldhuis@west-vlaanderen.be

Van 19.30 tot 21.30 uur
Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5
Proef fairtradechocolade in al zijn geuren en
kleuren en leer wat je er zelf mee kunt maken. Ondertussen vertelt Iedereen Mondiaal
vzw het verhaal achter deze chocolade en
welke impact eerlijke handel heeft op het leven van cacaoproducenten in het Zuiden.
Deelnemen kost 8 euro.
Inschrijven: www.vormingplus-brugge.be

GRATIS
Van 13.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot
16.30 uur
Chocolatier Pol Depla, Mariastraat 20
Omdat Brugge naast chocoladehoofdstad
ook al 10 jaar een fairtradestad is, werkten
Stad Brugge en de Gilde van Brugse Chocolatiers 'Sjokla' uit. Deze tablet - gemaakt van
fairtradecacao - wordt ambachtelijk bereid
in het atelier van Pol Depla. Sinds 1958 is
de naam van deze oudste Brugse artisanale
chocolatier een begrip in de chocoladewereld. Pol Depla brengt het verhaal achter
‘Sjokla’ en geeft een exclusieve chocoladedemonstratie in zijn winkel. Bart Van Besien
van Oxfam Wereldwinkels vzw introduceert je
in de wereld van de fairtradecacao.
Deelnemen is gratis.
Inschrijven: www.vormingplus-brugge.be
www.brugge.be/fairtrade
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

4 september

• Triënnale Brugge 2018

11 september

• Triënnale Brugge 2018

18 september

• SANT2018

25 september

• SANT2018
• Gesloten/Open deuren

2 oktober

• SANT2018

3 september

• Triënnale Brugge 2018

10 september

• Triënnale Brugge 2018

17 september

• SANT2018
• G-Dansant

24 september

• SANT2018
• G-Dansant

1 oktober

•
•
•
•

• Week van de Fair Trade,
fairtrade symposium

16 oktober

• Week van de Fair Trade
• G-Dansant
• Nothin’ but the blues

15 oktober

• G-Dansant
• Nothin’ but the blues

9 oktober

8 oktober

SANT2018
Kookeet
Nothin’ but the blues
G-Dansant

DINSDAG

MAANDAG

• Digisenior

17 oktober

• Week van de Fair Trade,
chocoladeproeverij
• Digisenior

10 oktober

• SANT2018
• Week van de Fair Trade,
kookworkshop
• Digisenior

3 oktober

• SANT2018
• Interscholencross

26 september

• SANT2018

19 september

• Triënnale Brugge 2018

12 september

• Triënnale Brugge 2018

5 september

WOENSDAG

18 oktober

• Week van de Fair Trade
• Nothin’ but the blues

11 oktober

• Week van de Fair Trade
• Nothin’ but the blues

4 oktober

• SANT2018

27 september

• SANT2018

20 september

• Triënnale Brugge 2018:
'Vreemde wereld' boekvoorstelling door
Marc Van den Bossche

13 september

• Triënnale Brugge 2018

6 september

DONDERDAG

Uitwijken Septembertoer
SANT2018
Belgiek muziekcafé on tour
Triënnale Brugge 2018

Uitwijken Septembertoer
SANT2018
Belgiek muziekcafé on tour
Sport op vrijdag

Uitwijken Septembertoer
SANT2018
Belgiek muziekcafé on tour
Gesloten/Open deuren
Sport op vrijdag

• Benefietconcert Anima
Eterna Brugge
• Dag van de Jeugdbeweging
• Digitale Week
• Sport op vrijdag
• Nothin’ but the blues

19 oktober

• Week van de Fair Trade
• Sport op vrijdag
• Nothin’ but the blues

12 oktober

• Belgiek muziekcafé on tour
• Week van de Fair Trade,
fairtradewijnen
• Un/settled in public space
• Sport op vrijdag
• Nothin’ but the blues

5 oktober

•
•
•
•
•

28 september

•
•
•
•

21 september

•
•
•
•

14 september

• Uitwijken Septembertoer
• Triënnale Brugge 2018

7 september

VRIJDAG

Uitwijken Septembertoer
‘Boost je buurt’-dag
Summerblast
Parkoer
September Jazz
Open monumentendag
Triënnale Brugge 2018

• Digitale Week
• Verwendag Biekorf
• Nothin’ but the blues
(Daverend/UNPLUGGED)

20 oktober

• Week van de Fair Trade,
chocoladedemo Sjokla
• Nothin’ but the blues

13 oktober

• Erfgoedinzamelnamiddag
• Week van de Fair Trade,
chocoladewandeling
• Un/settled in public space
• Nah Mean
• Levensloop

6 oktober

• Uitwijken Septembertoer
• SANT2018
• Kookeet

29 september

• Uitwijken Septembertoer
• SANT2018
• Opening nieuw seizoen
Cultuurcentrum Brugge
• Open huis in de Republiek

22 september

• Uitwijken Septembertoer
• SANT2018
• Triënnale Brugge 2018

15 september

•
•
•
•
•
•
•

8 september

ZATERDAG

Kantpresentatie
Uitwijken Septembertoer
SANT2018
Missie Foxtrot
Kookeet

Week van de Fair Trade
Un/settled in public space
Levensloop
Lees meer!
Atelier Matinée ,
workshop blauwdruk

• Digitale Week
• Great Bruges Marathon

21 oktober

• Gemeenteraads- en
provincieraadsverkiezingen

14 oktober

•
•
•
•
•

7 oktober

•
•
•
•
•

30 september

Uitwijken Septembertoer
SANT2018
Gesloten/Open deuren
Opening nieuw seizoen
Cultuurcentrum Brugge
• Open huis in de Republiek
• Workshop Michaëlsfeest

•
•
•
•

23 september

• Triënnale Brugge 2018:
- wekelijkse rondleiding
- slotlezing NLÉ
• Uitwijken Septembertoer
• SANT2018
• Autoloze Zondag met
Cultuurmarkt, Kroenkelen,
Mobimarkt en veel meer
• Opendeurdag Hoogstraat 9
• Missie Foxtrot

16 september

• Triënnale Brugge 2018:
- belevingstocht gezinnen
- wekelijkse rondleiding
• Uitwijken Septembertoer
• Open monumentendag
• Dag van de Brugse sportclubs

9 september

ZONDAG

30 oktober

•
•
•
•

29 oktober

•
•
•
•
•

• Vamos Vacaturos

13 november

• Vamos Vacaturos

20 november

• Vamos Vacaturos
• Jamila Channouf
• Ouderenweek

27 november

• Vamos Vacaturos

4 december

• Vrijwilligers Filmfestival

11 december

• December Dance

• Vamos Vacaturos
• G-Dansant

12 november

• Vamos Vacaturos
• G-Dansant

19 november

• Vamos Vacaturos
• Ouderenweek
• G-Dansant

26 november

• Vamos Vacaturos
• G-Dansant

3 december

• Vrijwilligers Filmfestival
• Vamos Vacaturos
• G-Dansant

10 december

• G-Dansant

Vamos Vacaturos
Digitale Week
Omnisportkamp
Kwibus herfstvakantie

#Allemaalmensenbrugge: zondag 16 september tot en met dinsdag 20 november

Omnisportkamp van woensdag 2 januari tot en met vrijdag 4 januari

Atelier Matinée, workshop hedendaagse dans op zondag 6 januari

Nieuwjaarsconcert Brussels Philharmonic op zondag 6 januari

Bach Academie Brugge van dinsdag 15 januari tot en met zondag 20 januari

Uitwijken Wintertoer van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 januari

Wintervonken op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari

Club Surround voor families op zaterdag 26 januari

•

•

•

•

•

•

•

• December Dance

12 december

• Vrijwilligers Filmfestival

5 december

• Vamos Vacaturos

28 november

• Vamos Vacaturos
• Ouderenweek

21 november

• Vamos Vacaturos

14 november

• Vamos Vacaturos

7 november

•
•
•
•

31 oktober

• Vamos Vacaturos
• Digitale Week: lezing
'Digibesitas' door
prof. Lieven De Marez

24 oktober

•

EN VERDER:

6 november

5 november

Vamos Vacaturos
Digitale Week
Omnisportkamp
Kwibus herfstvakantie

• Vamos Vacaturos
• Digitale Week

• Vamos Vacaturos
• Nothin’ but the blues
• Digitale Week

Vamos Vacaturos
Digitale Week
Omnisportkamp
Kwibus herfstvakantie
G-Dansant

23 oktober

22 oktober

•

• December Dance

13 december

• December Dance

6 december

• Vamos Vacaturos

29 november

• Vamos Vacaturos
• Ouderenweek

22 november

• Vamos Vacaturos

15 november

• Vamos Vacaturos

Vamos Vacaturos
Digitale Week
Grote boekenverkoop Biekorf
Sport op vrijdag

Vamos Vacaturos
Digitale Week
Omnisportkamp
Kwibus herfstvakantie
KRIKRAK: gratis openingsfeest

• Sport op vrijdag
• December Dance

14 december

• Sport op vrijdag
• December Dance

7 december

• Vamos Vacaturos
• Sport op vrijdag

30 november

• Vamos Vacaturos
• Ouderenweek
• Sport op vrijdag

23 november

• Vamos Vacaturos
• Jazz Brugge
• Sport op vrijdag

16 november

• Vamos Vacaturos
• Sport op vrijdag

9 november

•
•
•
•
•

2 november

•
•
•
•

26 oktober
Vamos Vacaturos
Digitale Week
Grote boekenverkoop Biekorf
Iedereen Klassiek

• December Dance

15 december

• December Dance

8 december

• Vamos Vacaturos

1 december

• Vamos Vacaturos
• Ouderenweek

24 november

• Vamos Vacaturos
• Jazz Brugge

17 november

• Vamos Vacaturos

10 november

• Vamos Vacaturos
• Digitale Week
• KRIKRAK

3 november

•
•
•
•

27 oktober

• December Dance

16 december

• Midwinterfeest
• December Dance

9 december

• Vamos Vacaturos
• Atelier Matinée,
workshop klankbad

2 december

• Vamos Vacaturos
• Ouderenweek

25 november

• Vamos Vacaturos
• Jazz Brugge
• Anima Eterna Brugge:
Kunstendag voor kinderen
• Concert Luka Bloom

18 november

• Vamos Vacaturos

11 november

• Vamos Vacaturos
• Workshop Sint-Maartensfeest
• Atelier Matinée,
workshop kometen kneden
• Digitale Week
• KRIKRAK

4 november

• Vamos Vacaturos
• Missie Foxtrot
• Digitale Week

28 oktober

- Tentoonstelling Fotonale Brugge 2018 (donderdag 20 december tot en met zondag 13 januari,
gesloten op dinsdag 25 december, dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari)

- Expo en workshops Jinoos Taghizadeh (vrijdag 9 november tot en met donderdag 29 november, gesloten op dinsdag)

- Tentoonstelling Maria Degrève (zondag 21 oktober tot en met zondag 16 december, gesloten op maandag)

- Collectiepresentatie Aline Breucker en Pia Burrick (donderdag 11 oktober tot en met
donderdag 20 december, voor en na de voorstellingen in de Magdalenazaal)

- Fototentoonstelling ‘One night in Bruges’ van Lieve Boussauw (donderdag 4 oktober tot en met vrijdag 14 december)

- Tentoonstelling Schatten van vrienden. 60 jaar aanwinsten (zaterdag 22 september tot en met zondag 27 januari)

- Collectiepresentatie Het fin de siècle: een selectie van kunst uit de jaren 1880-1914 (t.e.m. zondag 4 november)

- Tentoonstelling gemeenteraadsverkiezingen in Mijn Brugge (t.e.m. zaterdag 13 oktober)

- Collectiepresentatie Vlijtige Vingers ter ere van Gods glorie, religieuze kant
uit Brugse kerken en kloosters (t.e.m. zondag 30 september)

Tentoonstellingen:

Vamos Vacaturos
Digitale Week
Omnisportkamp
Kwibus herfstvakantie

8 november

•
•
•
•

1 november

• Inleefparcours van de
Brugse Asielzoeker
• Vamos Vacaturos
• Digitale Week
• Amadeus Extravaganza

25 oktober
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Woensdag 3, 10
en 17 oktober

DIGISENIOR
Van 9.30 tot 11.30 uur (onthaal vanaf
9.00 uur)
VHSI, Spoorwegstraat 14
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
De leerlingen van het zesde jaar informatica
van het VHSI maken senioren in drie sessies
wegwijs in de digitale wereld. In het VHSI zijn
er twee lessen over de iPad thuis en op reis.
De derde les vindt plaats in Hoofdbibliotheek
De Biekorf. Daar leren de senioren opzoeken via internet en gaat het onder meer over
Facebook en het gebruik van Cabrio, het digitale zoeksysteem van de bibliotheek. Elke
deelnemer krijgt een syllabus.
Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele
digibrigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.
Er wordt enkel gewerkt met iPad. Elke cursist mag zijn of haar eigen iPad gebruiken.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.
Inschrijven via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be.
Vermeld zeker of je je eigen iPad meeneemt.
Er kunnen veertien cursisten deelnemen die
zelf niet over een iPad beschikken.

Donderdag 4 oktober
tot en met vrijdag
14 december

LIEVE BOUSSAUW

Vrijdag 5 tot en met
zondag 7 oktober

UN|SETTLED IN
PUBLIC SPACE

FOTOTENTOONSTELLING
‘ONE NIGHT IN BRUGES’

EEN VERRASSENDE DRIEDAAGSE

GRATIS
Maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur en voor en na voorstellingen in
de Biekorf Theaterzaal
Brugotta Hal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8

Internationale kunstenaars nemen je mee
naar de stationsomgeving, een plek waar
Bruggelingen, toeristen en pendelaars
elkaar ontmoeten. Word ontroerd door beeldende installaties, theatrale interventies,
prachtige performances en gedurfde acties. Of luister in een kapel naar (inter)nationale schrijvers die spreken en debatteren
over migratie.
Het kloppende hart is meetingpoint Agora,
in het voormalige Brugse stationsbuffet. Pik
hier een gratis debat mee, drink een koffietje
of laat je mening horen.

De expo ‘One Night in Bruges’ toont de beste
beelden die concertfotografe Lieve Boussauw
enkele jaren geleden nam van Luka
Bloom tijdens zijn optreden in de Stadsschouwburg. Bloom zelf zie je op zondag
18 november aan het werk in dezelfde zaal.
www.ccbrugge.be

Stationsomgeving

Een organisatie van KAAP met onder andere
Kyoko Scholiers, Peter Aers, Benjamin Vandewalle, Sien Vanmaele, Christian Bakalov,
Filip Berte, Maarten De Vrieze en Dalilla
Hermans.
www.unsettled.be
info@kaap.be
050 33 05 29
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Zaterdag 6 oktober

NAH MEAN
TROPICAL EVENEMENT
MaZ, Magdalenastraat 27
Tot ver buiten de stadsgrenzen kent een
enorm divers publiek Nah Mean. Met spetterend succes verwent uitbater DAMP vzw voor
de vijftiende keer al wie houdt van zonnige
muziek en zwoele vibes. Het Brugse Team
DAMP - dat ook de podia van onder meer
Tomorrowland mocht beklimmen - staat in
voor de programmatie en verbaast keer op
keer met kwalitatieve deejays en muzikanten. Wie het concept kent, zal er ongetwijfeld
bij zijn en bij wie NAH MEAN nog geen belletje doet rinkelen, is het hoog tijd om het te
ontdekken!
www.dampoord.be

brugge.be

Zaterdag 6 en
zondag 7 oktober

Zondag 7 oktober

LEVENSLOOP BRUGGE

BOEKENPROGRAMMA

Van zaterdag 6 oktober 15.00 uur tot en met
zondag 7 oktober 15.00 uur
Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112
Levensloop is een feestelijk evenement voor
alle leeftijden dat draait rond solidariteit en
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Elke Bruggeling wordt uitgenodigd om
tijdens het eerste weekend van oktober 24
uur lang te bewegen tegen kanker. Zo zet je
mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes en breng je zij
die aan kanker overleden in herinnering.
Laat je sponsoren, vorm een team en los elkaar 24 uur lang af tijdens een estafette rond
een parcours. De 24 uur symboliseren het
voortdurende gevecht van patiënten en hun
naasten tegen de ziekte.
www.levensloop.be/relays/brugge-2018

LEES MEER!
Van 11.00 tot 12.30 uur
Concertgebouw (kamermuziekzaal),
‘t Zand 34
In dit boekenprogramma van de Openbare
Bibliotheek Brugge worden drie auteurs geïnterviewd over hun werk. Gastvrouw Ann De
Bie gaat deze keer in gesprek met Oscar Van
den Boogaard over zijn roman 'Kindsoldaat'
en met debutante Sanne Huysmans over
'Rafelen'. Boekhandel De Reyghere verloot
van elk besproken boek een exemplaar onder de aanwezigen.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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Zondag 7 oktober, 4 november, 2 december en 6 januari

ATELIER MATINÉE

SPEELHOEKEN, WORKSHOPS VOOR KINDEREN, SPELKOFFERS & BRUNCH
Concertgebouw, ’t Zand 34
Vanaf dit seizoen wordt de inkomhal van het Concertgebouw elke eerste zondag van de maand een ontdek- en speelplek voor kinderen en
hun (groot)ouders. De kinderen kunnen zich uitleven tijdens een betalende workshop, maar ze mogen ook vrij spelen in diverse knutsel- en
speelhoeken. Ondertussen kunnen families genieten van een heerlijk ontbijt, een drankje, een hapje of een gezellig moment met vrienden
in het Concertgebouwcafé.

Zondag 7 oktober

Zondag 4 november

Zondag 2 december

WORKSHOP BLAUWDRUK

WORKSHOP KOMETEN
KNEDEN

WORKSHOP KLANKBAD

Van 10.00 tot 14.15 uur

De eerste workshop is voor kinderen van 8 tot
10 jaar. Samen met seizoensfotograaf Dries
Segers leren zij de kneepjes van blauwdruk.
www.concertgebouw.be/nl/workshop-blauwdruk
Deze workshop is betalend.

Van 10.00 tot 14.15 uur

De workshop kometen kneden is er voor
kinderen van 10 tot 12 jaar. Samen met de
docenten van Cozmix, de sterrenwacht in
Beisbroek, ontrafel je de geheimen van deze
brokstukken uit de ruimte. Met proefjes krijg
je een beter zicht op ons indrukwekkende
zonnestelsel. Uiteindelijk komt het echte
werk en bouw je je eigen komeet.

Van 10.00 tot 14.15 uur

Kinderen van 6 tot 8 jaar kunnen zich op de
eerste zondag van december helemaal uitleven tijdens de workshop klankbad.
www.concertgebouw.be/nl/workshop-klankbad
Gratis

www.concertgebouw.be/nl/kometen-kneden
Deze workshop is betalend.

Zondag 6 januari

WORKSHOP HEDENDAAGSE
DANS
Van 10.00 tot 14.15 uur

Studio 1 wordt omgetoverd tot een danspaleis voor kinderen vanaf 10 jaar. Sophie
Beyne leert hen de beginselen van de hedendaagse dans.
www.concertgebouw.be/nl/workshop-hedendaagsedans-1
Deze workshop is betalend.

info@concertgebouw.be
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Donderdag 11 oktober
tot en met donderdag
20 december

ALINE BREUCKER /
PIA BURRICK
SPIEGEL IM SPIEGEL
GRATIS
Voor en na voorstellingen in de MaZ
MaZ, Magdalenastraat 27
Voor en na de voorstellingen in de Magdalenazaal is het werk van Aline Breucker en
Pia Burrick te zien. Aline Breucker is scenografe, kostuumontwerpster en plastisch
kunstenares. De Brugse spiegel- en glaskunstenares Pia Burrick maakte een installatie die je verder laat nadenken.
MaZ, Magdalenastraat 27
www.ccbrugge.be
050 44 30 60

brugge.be

Vrijdag 19 oktober

ANIMA ETERNA BRUGGE –
MOZART. SYMFONISCH.
BENEFIETCONCERT VOOR
DEMENTIEHUIS FOTON
20.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34
Anima’s opname van Mozarts integrale pianoconcerti in 1990 was een mijlpaal en het
begin van een mooi traject aan de zijde van
Wolfgang Amadeus. Voor dit concert focust
de huisartiest van het Concertgebouw op vier
creaties van de twintigjarige Mozart.
Een vierde van de opbrengst gaat naar
FOTON, expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie van Familiezorg WestVlaanderen vzw.
www.concertgebouw.be/nl/anima-eterna-brugge-15
info@concertgebouw.be

Vrijdag 19 oktober

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
Van 6.30 tot 8.15 uur
Balkonrotonde, Station
Brugge is trots op zijn jeugdbewegingen en
viert dit op de Dag van de Jeugdbeweging.
Kom in uniform naar de Balkonrotonde en
smul mee van het ontbijt. Een dj zorgt voor
extra sfeer.
www.jeugddienstbrugge.be/dvdjb
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33
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Vrijdag 19 oktober tot en
met zondag 4 november

Zondag 21 oktober tot en
met zondag 16 december

DIGITALE WEEK EN
VERWENDAG

MARIA DEGRÈVE

Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3)
en filialen

GRATIS
Van 13.00 tot 18.00 uur.
Gesloten op maandag.
Poortersloge, Academiestraat 14

Op zaterdag 20 oktober verwent de Bib haar
bezoekers met een drankje en biedt hen – in
het kader van De Digitale Week – een programma aan met een digitale toets. Stel je
vraag aan een van de digidokters, probeer te
schilderen in virtual reality of pik de lezing
‘Digibesitas’ door prof. Lieven De Marez mee
op woensdag 24 oktober.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

TENTOONSTELLING

De Vlaamse Maria Degrève geeft in de Poortserloge een terugblik op een deel van haar
loopbaan. De tentoonstelling toont grafisch
werk, fotografie, sculpturen, installaties en
video. Degrève werkt vaak met kant en textiel en ‘vrouwelijke materialen’ en hanteert
koesteren, de familie, de woning, het vrouwelijk lichaam en de exploitatie van de vrouwelijke identiteit als vaste thema’s.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60

Zondag 21 oktober

GREAT BRUGES MARATHON
Marathonlopers om 9.00 uur
Halve marathonlopers om 10.00 uur
Halve marathonwalk om 10.15 uur
Family Walk om 10.30 uur
Start op de Dijver, aankomst op de Markt
De Great Bruges Marathon bestrijkt een zeer
mooi plekje op de internationale loopkalender. Een hele zomer lang konden deelnemers zich erop voorbereiden.
De marathon start in het historische centrum, aan de Dijver. De lopers trekken eerst
naar de kust van Zeebrugge en keren daarna
terug om te finishen in de schaduw van het
Belfort op de Markt. Tijdens deze belevenismarathon is er heel wat animatie onderweg.
De deelnemers maken kennis met alles wat
Brugge te bieden heeft.
Naast de marathon staat er ook een halve
marathon op het programma.
www.sport.be/greatbrugesmarathon/2018/nl/
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Donderdag 25 oktober

AMADEUS EXTRAVAGANZA
FILM EN AFTERPARTY
19.00 uur
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36
Poeder je pruik, poets je lakschoenen en
party like it’s 1791.
Bekroond met acht Oscars, vier Golden Globes en vier Bafta's behoort Miloš Formans
magistrale portret van Wolfgang Amadeus
Mozart tot de top 100 van de beste films ooit.
Vlei je in de comfortabele zetels van Cinema
Lumière en (her)ontdek ‘Amadeus’.
Vervolgens gaan de teugels los met een exclusieve ‘afterparty’ vol smakelijke verrassingen.
In samenwerking met De Makersrepubliek
www.concertgebouw.be/nl/amadeus-extravaganza
info@concertgebouw.be

brugge.be

Vrijdag 26 en zaterdag
27 oktober

GROTE BOEKENVERKOOP
VAN DE BIB
Vrijdag van 9.30 tot 19.00 uur, zaterdag van
9.30 tot 17.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
De bib verkoopt boeken, cd’s en dvd’s die in
de loop van het jaar uit de collectie zijn verdwenen. Romans, thrillers, jeugdboeken,
strips, tijdschriften, informatieve boeken en
naslagwerken hengelen naar een tweede leven in jouw boekenkast. Voor 1 euro per roman krijg je die in elk geval snel gevuld.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

Zaterdag 27 oktober

IEDEREEN KLASSIEK
GRATIS
Van 10.00 tot 19.30 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34 en verschillende
locaties in de binnenstad
Wie er de afgelopen jaren bij was, kan erover getuigen: zó vier je feest met klassieke
muziek. Iedereen Klassiek neemt alles en
iedereen mee in een vrolijk bad klassieke
muziek. Samen met initiatiefnemer Klara
en de vele partners in Brugge bereiden Concertgebouw Brugge en Brugge Plus een uitbundig programma voor, met vertakkingen
in de hele binnenstad.
Zelf meezingen met Zot van Bach, twee familievoorstellingen, yoga op klassiek, dansen op Beethoven, shoppen op klassiek met
studenten van het Stedelijk Conservatorium,
maar ook tal van concerten zoals Brussels
Philharmonic in de filmmuziek uit Star Wars
en 2001: A Space Odyssey. Nodig voor dit
gratis evenement familie en vrienden uit en
laat hen proeven van Bach, Beethoven en
Brugge!
www.concertgebouw.be/nl/iedereen-klassiek-3
info@concertgebouw.be
In samenwerking met Klara, Brugge Plus,
Stedelijk Conservatorium Brugge en dienst
lokale economie Stad Brugge
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Maandag 29 oktober
tot en met vrijdag
2 november

Maandag 29 oktober
tot en met vrijdag
2 november

OMNISPORTKAMP

KWIBUS HERFSTVAKANTIE

Sportcentrum Daverlo, Dries 2

Van 7.30 tot 17.30 uur
Basisschool De Triangel,
Diksmuidse Heerweg 159, Sint-Andries
Basisschool De Pannebeke,
Ter Looigemweg, Sint-Jozef
Basisschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56, Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels,
Sint-Michiels-laan 33, Sint-Michiels
Basisschool Sint-Leo,
Blankenbergse Steenweg 217, Sint-Pieters

Dankzij de Sportdienst en Fedes kunnen kinderen van 7 tot 12 jaar een hele week sporten, spelen en plezier beleven.
Tijdens de herfstvakantie maken de deelnemers kennis met zowel individuele sporten
als groepssporten zoals baseball, hoogspringen, hockey of zwemmen.
www.brugge.be/sportkampen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

Deze herfstvakantie griezelen kinderen vanaf
4 tot en met 15 jaar mee met de zombies en
vampieren op het speelplein. De enthousiaste animatoren bezorgen hen een zinderend
spannende vakantie.
Om deel te nemen, moet je niet vooraf inschrijven. Een halve dag kost 2,5 euro en een
volledige dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33
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Vrijdag 2 tot en met
zondag 4 november

KRIKRAK
FAMILIEFESTIVAL
Verschillende locaties in de binnenstad
De Brugse cultuurhuizen gooien de deuren wijd open en
heten alle families van harte welkom op KRIKRAK.
De meeste activiteiten zijn voor kinderen en volwassenen samen, al zijn er ook momentjes waar ouders
hun kindjes even aan een ander mogen toevertrouwen.
Maak muziek, dans, knutsel of vlei je neer in een van de
gezellige zetels voor een film, een theatervoorstelling of
een concert. Drie dagen lang kun je je hart ophalen in de
Brugse theaters, concert- en filmzalen, musea, bibliotheken en nog veel meer boeiende plekken.

EEN KLEINE GREEP UIT HET GROTE AANBOD
Om het festival knallend in te zetten, trakteert KRIKRAK
met een gratis feest in de Stadsschouwburg op vrijdagavond 2 november. De tienjarige dj's Nour en Badou
Claeysier zorgen voor de muziek, maar niet-dansers komen ook aan hun trekken.
Op theatervlak serveert Cultuurcentrum Brugge op zaterdag 3 november werk van Bontehond en Maas Theater
en Dans. In de voorstelling ‘Drie’ (voor iedereen vanaf 5
jaar) beleeft een vierjarige drieling het ene avontuur na
het andere. Op dezelfde dag is het aan het toonaangevende Chileense gezelschap La Llave Maestra. Zij brengen
zeer visueel werk met poppen en objecten, clownerie en
dans. Op zondag 4 november beleef je nog meer theater met ‘Bangerik’ van Abattoir Fermé & hetpaleis. Een
indrukwekkende, spannende en grappige productie met
veel muziek en theatrale effecten.
Het Concertgebouw heeft ook heel wat in de aanbieding.
Op vrijdag 2 november kun je er samen met klankkunstenaar Laurens Van Bouwelen de gekste en mooiste geluiden uit alledaags speelgoed halen tijdens ‘Playground’
(van 9.30 tot 12.45 uur). Diezelfde vrijdag en de dag erna
laat muzikale gids Pieter Elias je met het ‘Doolhof van 5
Zintuigen’ de verborgen plekjes van het Concertgebouw
voelen, zien, ruiken, horen … en smaken. Maak van 14.00
tot 16.00 uur kennis met een gigantische zingende engel,
luister naar het geluid van dansende geraamtes en stap
in een futuristische, supersnelle lift.
Ook op zaterdag 3 november start om 10.00 uur ’s morgens een dansworkshop. Kinderen bewegen tussen de
vele lijnen, kleuren en vlakken die het Concertgebouw
rijk is.
Surf naar de KRIKRAK website en ontdek er de grappige,
heerlijke en boeiende programma's van de andere cultuurhuizen.
www.krikrak.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Vrijdag 9 tot en met
donderdag 29 november

Vrijdag 16 tot en met
zondag 18 november

Maandag 19 tot en met
zondag 25 november

JINOOS TAGHIZADEH
EN ROUTE!

JAZZ BRUGGE

OUDERENWEEK

CROSSING CULTURES

MET PEPERKOEKENRONDE
VOOR 85-PLUSSERS

EXPO EN WORKSHOPS
GRATIS
Van 13.00 tot 18.00 uur.
Gesloten op dinsdag.
Bogardenkapel, Katelijnestraat 86
Jinoos Taghizadeh gaat op zoek naar wat
‘reizen’ kan betekenen. In samenwerking
met vzw WARP, de Stedelijke Academie
Brugge en de Werkplaats Beeldenstorm in
Eindhoven ontwikkelde ze voor ‘En Route!’
een reeks nieuwe kunstwerken die de beleving van een innerlijke tocht illustreren.
Daarbij baseerde ze zich op het werk van onder meer James Joyce. Er staan ook enkele
workshops op het programma.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Concertgebouw, ’t Zand 34
Voor de achtste editie van Jazz Brugge dompelen het Concertgebouw en KAAP Brugge
je drie dagen lang onder in muzikale sferen.
Met ‘crossing cultures’ kijkt het festival deze
keer verder dan de Europese jazz. Het gaat
de wereld in en de muziekgrenzen over, net
zoals de jazzscene van vandaag, die verschillende geografische en muzikale invloeden
omarmt en zich zo vernieuwt.
Proef van verre klanken, verbaas je over
bijzondere combinaties en vier mee met
W.E.R.F. Records. Het label van KAAP opent
het festival met een indrukwekkende labelnight voor zijn 25e verjaardag: een feest van
de Belgische jazz.
Op het programma staan onder meer Tigran
Hamasyan, Colin Stetson, Jakob Bro, Jaimie
Branch, James Brandon Lewis, Kris Defoort,
Nathalie Loriers, Ictus & Amir ElSaffar, Elina
Duni en MDC III.
Jazz Brugge wordt georganiseerd door KAAP
en Concertgebouw Brugge.
www.jazzbrugge.be
info@kaap.be
050 33 05 29

Tijdens de derde week van november vindt
de jaarlijkse actie plaats voor thuiswonende
85-plussers. De bedoeling van deze ouderenweek is om een bezoekje te brengen aan
alle thuiswonende 85-plussers in Brugge en
hen peperkoek te overhandigen.

OPROEP
Wil je meehelpen aan deze actie
en peperkoek uitdelen?
Contacteer de dienst Welzijn:
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
050 47 55 16
dienst.welzijn@brugge.be
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Zondag 18 november

KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
MUZIEK EN MYSTERIE IN EEN
MIDDELEEUWSE TOREN
GRATIS
10.00 uur, 13.00 uur en 15.30 uur
Anima Eterna Brugge, Ezelpoort,
Ezelstraat 122
Op de derde zondag van november wordt
de Ezelpoort een dag lang het terrein van
curieuzeneuzen en luisterlekkere oren.
Groepjes van vijftien kinderen tussen 8 en
12 jaar babbelen, quizzen, durven en doen.
Ze beklimmen de wenteltrap tot bovenin de
middeleeuwse torens en gaan samen op
verkenning. Wie woont er? Waarom klinkt er
soms muziek uit het torenraam? Wat zijn de
geheimen achter de bijzondere mensen en
instrumenten?
Deze gratis activiteit duurt anderhalf uur. Er
zijn drie startmomenten waarvoor je kunt
inschrijven: 10.00, 13.00 of 15.30 uur. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk.
www.animaeterna.be
events@animaeterna.be
050 95 09 29

brugge.be

Maandag 3, dinsdag 4 en
woensdag 5 december

Van donderdag 6 tot en
met zondag 16 december

VRIJWILLIGERS
FILMFESTIVAL

DECEMBER DANCE

Maandag en dinsdag: 20.00 uur,
woensdag: 14.00 en 20.00 uur
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36
Naar aanleiding van De Internationale Dag
van de Vrijwilliger (5 december) worden de
Brugse vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
Voor hen is er het Vrijwilligers Filmfestival.
Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag
5 december mogen alle vrijwilligers in de
vernieuwde zalen van Cinema Lumière naar
‘Pride’ kijken, een film vol warmte en solidariteit. Na de voorstelling krijgen de vrijwilligers een drankje.
De organisaties betalen de tickets (2 euro
per stuk). De vrijwilligersverantwoordelijke kan de inschrijvingslink aanvragen via
onderstaand mailadres.
lien.dereere@brugge.be
050 44 86 49

VERSCHILLENDE UREN EN LOCATIES
Nadat de actuele dansscenes van Montréal
en Québec (2008), Centraal-Europa (2010),
Noord-Europa (2012), Azië (2014) en het Verenigd Koninkrijk (2016) onder de loep werden
genomen, focust December Dance tijdens de
twaalfde editie op het hedendaagse danslandschap van Australië. Onder de titel ‘Dancing Down Under’ brengen Concertgebouw
Brugge en Cultuurcentrum Brugge het beste uit de dansscene van onze tegenvoeters,
met nieuwe creaties van internationaal gerenommeerde choreografen (Garry Stewart,
Lucy Guerin, Anouk van Dijk, Meryl Tankard
en Sidi Larbi Cherkaoui), maar ook met artiesten en projecten met een unieke stem
(Chunky Move, Dancenorth, Serge Aimé Coulibaly en Marrugeku). Uiteraard krijgen jonge
makers ook kansen (Nicola Gunn, Melanie
Lane, James Batchelor, Luke George en Daniel Kok) en is er ruimte voor omkaderende
activiteiten.
Een indrukwekkende familievoorstelling van
eigen bodem sluit December Dance 2018 af.
www.decemberdance.be
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Zondag 9 december

MIDWINTERFEEST
GRATIS
Van 11.00 tot 18.00 uur
Balstraat en omliggende musea
Volkskundemuseum, Kantcentrum
en Adornesdomein
Het Midwinterfeest brengt voor de zeventiende keer een warme kerstsfeer naar de
Sint-Annawijk. Een kerstmarkt met ambachtelijke producten vult de (kerst)Balstraat,
ideaal voor wie nog een kerstgeschenkje
zoekt dat met veel kennis en liefde is gemaakt. In de kraampjes vind je snuisterijen
en lekkere hapjes en dranken. Opwarmen
kan in het Volkskundemuseum, waar de
museumherberg uitnodigend wacht. Ontdek
de collectie van het museum, geniet van het
wagenspel in de tuin en schuif aan de knutseltafel voor gezinnen aan. Aan de overzijde
van de straat zet het Kantcentrum zijn deuren wagenwijd open met een expo, demonstraties en workshops. Een authentieke
kerstsfeer vind je terug op het Adornesdomein, waar de kerstperiode wordt ingezet
met kerstliederen in de kapel.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

Donderdag 20 december tot
en met zondag 13 januari

FOTONALE BRUGGE 2018: LANDSCHAP
TENTOONSTELLING
GRATIS
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Gesloten op dinsdag
25 december en dinsdag 1 en woensdag 2 januari.
Brugotta Hal, Burg 11A (’t Brugse Vrije)
Cultuurcentrum Brugge organiseert voor de zevende keer
de fotowedstrijd Fotonale Brugge. Dit jaar daagt de organisatie alle fotografen uit om rond het thema ‘landschap’
te werken. Voor de tentoonstelling selecteert een professionele jury een dertigtal spraakmakende foto’s, waaronder
uiteraard die van de winnaars.
Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20
www.ccbrugge.be

OPROEP

Wil je deelnemen aan Fotonale Brugge 2018
‘Landschap’? Stuur dan jouw foto’s naar Cultuurcentrum Brugge. Een professionele jury
selecteert uit de inzendingen de meest originele en tot de verbeelding sprekende foto’s. De
deadline om in te dienen, is maandag 1 oktober.
Het reglement en het inschrijfformulier staan
op www.ccbrugge.be/fotonale of vraag je aan
via fotonale@brugge.be.
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Woensdag 2 januari tot
en met vrijdag 4 januari

OMNISPORTKAMP
Sportcentrum Daverlo, Dries 2
De Sportdienst en Fedes nodigen alle kinderen tussen 7 en 12 jaar uit om het nieuwe jaar
sportief in te zetten. In Daverlo kunnen ze
zich drie dagen lang uitleven in verschillende
individuele en groepssporten zoals baseball,
hoogspringen, hockey en zwemmen.
www.brugge.be/sportkampen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

brugge.be

Zondag 6 januari

NIEUWJAARSCONCERT
BRUSSELS PHILHARMONIC
ONDER LEIDING VAN HERVÉ NIQUET
15.00 uur, met receptie
Concertgebouw, ’t Zand 34

Dinsdag 15 tot en met
zondag 20 januari

BACH ACADEMIE
BRUGGE 2019
Concertgebouw, ’t Zand 34

Beleef de start van 2019 aan de zijde van de
immer flamboyante dirigent Hervé Niquet.
Voor de gelegenheid plaatst hij de meest
zwierige en feestelijke Franse muziek op de
lessenaar. Natuurlijk ontbreken ook de walsen en polka’s van de koning van de Weense
wals Johann Strauss jr. niet op dit sprankelende jaarbegin. Na het concert wordt er geklonken op het nieuwe jaar.

Het thema van deze Bach Academie Brugge is ‘Hemel op Aarde’. De mens zoekt van
nature het goddelijke en de Bijbel geeft een
duidelijk antwoord: Jezus is de link. In deze
Bach Academie draait alles om de relatie
tussen hemel en aarde, tussen de gelovige
zielen en hun Verlosser, om Hemelvaart en
Pinksteren. Geniet van het goddelijke talent
van Collegium Vocale Gent en Philippe Herreweghe en van hemelse cantates, concerti
en cinematografische creaties.

www.concertgebouw.be/nl/nieuwjaarsconcert-4
info@concertgebouw.be

www.concertgebouw.be/nl/bach-academie-brugge-2019
info@concertgebouw.be
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Zaterdag 19 tot en met
woensdag 23 januari

Vrijdag 25 en zaterdag
26 januari

UITWIJKEN WINTERTOER

WINTERVONKEN

CLUB SURROUND
VOOR FAMILIES

CULTUUR OP TOER IN DE
BRUGSE WIJKEN

Vanaf 19.00 uur
Burg

10.30, 14.00 en 16.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34

Het nieuwe jaar brengt met Wintervonken
extra warmte en gezelligheid naar de Burg.
Dit winterfestival bevat adembenemende
vuurinstallaties, sfeervol straattheater en
stemmige muziek. De Vuurmeesters staan in
voor een vurig aangekleed winterterras. Het
volledige programma vind je eind dit jaar op
www.wintervonken.be.

Ontdek het orkest van binnenuit. Kies je een
bedje van strijkers, heb je liever het geweld
van de kopers of wil je je hele lijf voelen
meetrillen met de pauken? Tijdens dit concert kies je zelf een plek uit middenin het
orkest. Klanken zoeven vanuit alle richtingen
doorheen de ruimte en schieten rakelings
langs je oren. Frascati Symphonic voert je
mee op deze uitzonderlijke en unieke trip.
Voor het concert duik je tijdens een korte
workshop samen met de muzikanten zelf in
het hart van de muziek.

Bar open om 19.00 uur,
voorstelling om 19.30 uur
Vijf Brugse wijken
Als voorbode voor Wintervonken brengt
Uitwijken vijf dagen lang een hartverwarmende voorstelling naar vijf Brugse wijken.
Houd www.uitwijken.be in de gaten voor de
precieze locaties.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

www.wintervonken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Zaterdag 26 januari

www.concertgebouw.be/nl/club-surround-voor-families
info@concertgebouw.be

Coiseaukaai

Calvarie

CENTRUM
ROUTE 3
VANAF MAANDAG 3 SEPTEMBER
SCHAKELT DE SHUTTLEBUS
EEN VERSNELLING HOGER

Langerei

Jan van Eyck
Biskajersplein

SHOPPING
ROUTE 1

Biekorf

Zilverpand
Steenstraat

Concertgebouw

‘t Zand

Markt

SHOPPING
ROUTE 2

Hof van Watervliet

Sint-Salvator

Katelijne

K&R Station
Barge

DE CENTRUMSHUTTLE RIJDT
JE OP WEEKDAGEN GRATIS
VAN DE RANDPARKING
COISEAUKAAI, DOOR
DE BINNENSTAD NAAR
HET STATION.
IDEAAL VOOR WIE IN
DE STAD WERKT OF ER
EEN CURSUS VOLGT!
www.brugge.be/shuttlebus
mobi@brugge.be
050 44 80 00
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DOSSIER

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
Om de zes jaar vinden er op de tweede zondag van oktober
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit jaar vallen die op zondag 14
oktober. Tegelijkertijd breng je ook je stem uit voor de provincieraad.

WIE GAAT STEMMEN OP 14 OKTOBER?
Net zoals in alle andere Belgische steden en gemeenten moeten ook
de Bruggelingen dit jaar hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad.
Stemmen in ons land is verplicht als je:
-

Belg bent;
18 jaar of ouder bent;
op 1 augustus 2018 ingeschreven bent in het bevolkingsregister van
de stad;
niet geschorst of uitgesloten bent van het kiesrecht (bv. door een
veroordeling tot een criminele straf).

Niet-Belgen die in ons land wonen hebben geen stemplicht. Ze mogen
in bepaalde gevallen ook stemmen voor de gemeenteraad, maar niet
voor de provincieraad. De voorwaarden om te mogen stemmen zijn:
- Wie uit een land komt dat lid is van de Europese Unie, mag stemmen, maar moet daar voor 1 augustus 2018 schriftelijk toelating
voor vragen. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor Belgen.
Ze mogen ook een aanvraag indienen om zich kandidaat te stellen.
- Personen uit een niet-EU-land mogen hier stemmen als ze minstens 5 jaar wettelijk in ons land verblijven. Zij kunnen niet verkozen
worden. Voor de rest moeten zij aan dezelfde voorwaarden voldoen
als Belgen en EU-burgers. Ze moeten ook een verklaring ondertekenen dat ze de Belgische wetten en de mensenrechten zullen naleven. Ook zij moeten voor 1 augustus 2018 een aanvraag indienen
om te mogen stemmen.

NAAR DE STEMBUS MET JE OPROEPINGSKAART
Wie kiesgerechtigd is, ontvangt ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen een oproepingskaart. Belgische kiezers krijgen een witte kaart.
Niet-Belgen die toelating kregen om te stemmen, ontvangen een blauwe kaart. Op de kaart staat vermeld in welk stembureau je je stem moet
uitbrengen en tussen welke uren je best gaat stemmen. Zo verloopt je
stembeurt het vlotst.
Het stemmen vindt plaats op zondag 14 oktober 2018, tussen 8.00 en
15.00 uur. Neem zeker je oproepingskaart en je identiteitskaart mee.
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115 STEMBUREAUS

OEFENEN OP DE STEMCOMPUTER

Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseert de gemeenteraadsverkiezingen. De dienst Burgerzaken verzorgt de praktische uitwerking,
zoals het zoeken naar locaties om te stemmen en het inrichten van de
stembureaus. De bemanning van de stembureaus is een taak voor het
hoofdbureau dat zetelt in de rechtbank. Het hoofdbureau roept daartoe
in eerste instantie rechters, ambtenaren en leraars op. Per stembureau
gaan ze op zoek naar een voorzitter, secretaris en 5 bijzitters. In Brugge
zijn er 34 kieswijken met in totaal 115 stembureaus, elk voor ongeveer
200 kiezers. Er zullen 583 stemcomputers ter beschikking staan. Dat
zijn er vijf per stembureau.

Mocht je op voorhand het digitaal stemmen al eens willen oefenen, kun
je terecht op onderstaande locaties:

STEMMEN MET DE COMPUTER DOE JE ZO
Je meldt je in het stembureau aan met je oproepingskaart en je identiteitskaart. De voorzitter geeft je een kaart met een chip vooraleer je
naar het stemhokje gaat. De chip zorgt ervoor dat je het juiste scherm
te zien krijgt. Niet-Belgen krijgen bijvoorbeeld het scherm voor de provincieraad niet te zien, omdat ze daarvoor niet mogen stemmen.
Normaalgezien ga je alleen in het stemhokje, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Personen met een visuele beperking kunnen met toelating van de voorzitter van het stembureau een vertrouwenspersoon
meenemen in het stemhokje.
Nadat je de stemkaart in de stemcomputer hebt ingebracht, volg je de
richtlijnen op het scherm. Breng dan je stem uit en bevestig die. Je stemt
eerst voor de gemeenteraad en dan voor de provincieraad.
Je kunt op vier manieren stemmen:
- een lijststem of kopstem. Je geeft hiermee aan dat je akkoord gaat
met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst staan. Zo gaat je
voorkeurstem naar de persoon die bovenaan de lijst staat, de lijsttrekker. Als die jouw stem niet nodig heeft om verkozen te geraken,
gaat je stem naar de tweede op de lijst en zo verder.
- een of meerdere naamstemmen voor eenzelfde partij. Je mag dus
stemmen op meerdere kandidaten, op voorwaarde dat ze tot dezelfde partij behoren.
- een lijststem en een of meerdere naamstemmen voor eenzelfde
partij. Bij de berekening om verkozen te worden wegen lijststemmen maar half zo zwaar door als voorkeurstemmen. Wil je dat de
lijsttrekker verkozen wordt, dan tik je best ook het vakje aan bij zijn/
haar naam.
- blanco.
Na het stemmen wordt je stembiljet afgedrukt. Controleer of de informatie die erop staat klopt: jouw uitgebrachte stem voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de provincieraadsverkiezingen. Vouw je stembiljet
dubbel, met de tekst naar binnen. Haal de stemkaart met chip uit de
computer en overhandig die terug aan de voorzitter of aan een ander lid
van het stembureau.
Aan de stembus registreer je je stembiljet door het in te scannen. Daarna
steek je het stembiljet in de stembus. De secretaris of een ander lid van
het stembureau geeft je je identiteitskaart en je afgestempelde oproepingsbrief terug. Nu heb je je stemplicht volbracht.
Meer info: zie het stappenplan op p. 40.

MIJN BRUGGE
Frank Van Ackerpromenade, Stationsplein 2, 8000 Brugge
(naast Huis van de Bruggeling)
Openingsuren
maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30 uur
en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
Oefenperiode
vanaf woensdag 1 augustus tot en met dinsdag 2 oktober (de stemcomputer maakt deel uit van de infostand)
HOOGSTRAAT 9
in de inkomhal bij de balie
Openingsuren
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.30 uur
Oefenperiode
woensdag 1 augustus tot en met dinsdag 2 oktober
DIENSTENCENTRUM OCMW DE BALSEMBOOM
Ganzenstraat 33, 8000 Brugge
Openingsuren
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Oefenperiode
donderdag 20 september tot en met maandag 24 september
Speciaal infomoment
donderdag 20 september om 14.00 uur
Los van het infomoment kan iedereen met de stemcomputer oefenen.
Een medewerker staat voor je klaar.
DIENSTENCENTRUM OCMW TEN BOOMGAARDE
Ter Beke 29, 8200 Brugge
Openingsuren
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Oefenperiode
dinsdag 25 september tot en met donderdag 27 september
Speciaal infomoment
dinsdag 25 september om 14.00 uur
Los van het infomoment kan iedereen met de stemcomputer oefenen.
Een medewerker staat voor je klaar.
DIENSTENCENTRUM OCMW D’OUDE STOASIE
Venetiëstraat 1, 8380 Brugge
Openingsuren
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Speciaal infomoment
vrijdag 28 september om 14.00 uur
Los van het infomoment kan iedereen met de stemcomputer oefenen.
Een medewerker staat voor je klaar.
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DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

1

In het stemhokje
Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

3

2
Volg de instructies
op het scherm.

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest

@ABB_Vlaanderen

41

brugge.be

STEMMEN MET VOLMACHT

JE HEBT GESTEMD. WAT DAARNA?

Wie zijn stem niet zelf kan uitbrengen, kan dat laten doen door iemand
anders. In dat geval spreken we over een volmacht die je aan iemand
anders geeft. Als je gaat stemmen bij volmacht, stem je eerst zelf in
je eigen stembureau met je eigen oproepingskaart en identiteitskaart.
Vervolgens ga je stemmen bij volmacht in het stembureau van de volmachtgever. Breng je eigen, ondertussen afgestempelde, oproepingskaart, je identiteitskaart, de oproepingskaart van de volmachtgever, het
volmachtformulier en de nodige attesten mee.

Op zondag 14 oktober sluiten de stembureaus om 15.00 uur. Het is dan
tijd voor het telwerk. In gemeenten waar het stemmen op papier gebeurt, is dat een hele klus. In steden met digitaal stemmen, zoals Brugge, gaat dit heel snel. Daar staan de resultaten van het stembureau
meteen op een stick. De voorzitter hoeft die dan alleen maar binnen te
brengen en te laten inlezen op de hoofdcomputer in het stadhuis.
Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer zetels die partij in de
wacht kan slepen. Een ingewikkelde berekening is nodig om per lijst te
bepalen wie verkozen is en in de gemeenteraad mag zetelen. In Brugge
gaat het om 47 gemeenteraadsleden.

IK MOET GAAN STEMMEN, MAAR ...
… ik ben voor mijn werk in het buitenland.
Je kunt je stem door iemand anders, de volmachtdrager, laten uitbrengen. Hoe? Door bij de gemeente een attest van je werkgever voor te
leggen en een volmachtformulier in te vullen. Dit kun je krijgen in het
Huis van de Bruggeling of in het administratieve bureau van je gemeenteafdeling. Je kunt het ook downloaden van een van deze websites:
www.brugge.be/verkiezingen of www.vlaanderenkiest.be/formulieren.
Elke volmachtdrager mag niet meer dan een volmacht gebruiken. Volmachtdrager en volmachtgever mogen, maar moeten niet in dezelfde
gemeente wonen. De volmachtdrager brengt eerst zijn eigen stem uit
in zijn eigen stembureau en gaat dan stemmen in het stembureau van
de volmachtgever.
… ik ben met vakantie in het buitenland.
Ook in dit geval kun je volmacht geven. Je toont het verantwoordingsstuk, vb. reservatiepapieren van het reisbureau, vliegticket … , in het
Huis van de Bruggeling of in het administratief bureau van je gemeenteafdeling. Heb je geen verantwoordingsstukken, bijvoorbeeld wanneer
je op reis gaat met een kampeerauto, dan kun je een ‘verklaring op eer’
ondertekenen. Aan de hand van een van deze stukken kun je een aanvraag doen om een volmacht te geven aan een andere kiezer. Deze aanvraag moet gebeuren voor 13 oktober 2018. Pas daarna krijg je een volmachtformulier. Samen met de volmacht dien je een ‘Attest van tijdelijk
verblijf in het buitenland’ in dat afgegeven werd door de burgemeester.
… ik ben ziek.
Dit is de derde mogelijkheid om met een volmacht te werken. Leg dan
wel een doktersattest voor.
… ik ben mijn oproepingskaart kwijt.
Tot op de dag van de verkiezingen kun je in het Huis van de Bruggeling
of in het administratief bureau van je gemeenteafdeling een duplicaat
van je oproepingsbrief krijgen. Je kunt ook zonder oproepingskaart
naar het stembureau gaan en je met je identiteitskaart aanmelden bij
de voorzitter. De voorzitter en het stembureau zullen dan beslissen of
je mag stemmen.
Ben je je oproepingskaart kwijt en weet je niet in welk stembureau je
moet zijn? Bel dan naar 050 47 55 55 en vraag zo snel mogelijk een duplicaat aan in het Huis van de Bruggeling of in het administratief bureau
van de gemeenteafdeling waar je woont.
… ik durf te vergeten om te gaan stemmen!
Plak de oproepingsbrief met plakband op de binnenkant van je voordeur. Zo word je er elke dag aan herinnerd. Bovendien raakt de kaart op
deze manier ook niet snel zoek.

WIE BESTUURT DE GEMEENTE NA DE VERKIEZINGEN?
De volstrekte meerderheid of een coalitie?
Als een partij erin slaagt meer dan de helft van de zetels te behalen, dan
heeft ze de volstrekte meerderheid. Als geen enkele partij na de verkiezingen meer dan de helft van de zetels behaalt, kunnen verschillende
partijen afspreken om samen een meerderheid te vormen. Een dergelijke afspraak tussen twee of meer partijen noemen we een coalitie.
De verkiezingsuitslag van oktober 2012 toonde aan dat in Brugge geen
enkele partij de volstrekte meerderheid had. Er kwam toen een coalitie
tot stand van sp.a en CD&V, samen goed voor 27 zetels. De oppositie bestond uit N-VA, Open VLD, Groen en Vlaams Belang, samen goed voor
20 zetels.
De nieuwe raad aan de macht
De nieuwe gemeenteraad komt na de verkiezingen voor het eerst samen tussen woensdag 2 en dinsdag 8 januari 2019. Tot dan blijft het
oude bestuur aan de macht.
Het gemeentebestuur bestaat uit drie belangrijke instellingen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Elk van hen heeft zijn eigen taken en bevoegdheden, maar ze
werken ook vaak samen.

NIEUW: DE GEMEENTERAAD ALS OCMW-RAAD
Elke gemeente heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW) dat mensen hulp biedt zodat ze menswaardig kunnen
leven. Het OCMW richt zich voornamelijk op individuele hulpvragers en
senioren.
Na de verkiezingen in oktober veranderen er enkele dingen. Vroeger
koos de gemeenteraad de OCMW-raadsleden en was het aantal OCMWraadsleden afhankelijk van het aantal inwoners, maar dat verandert.
Wie in oktober verkozen wordt als gemeenteraadslid, wordt automatisch ook OCMW-raadslid. Ook de rol van het college van burgemeester
en schepenen verandert. Het college zal niet langer enkel over gemeentezaken beslissen, maar ook over de dagelijkse werking van het OCMW.
Om te voorkomen dat vertrouwelijke en persoonsgebonden dossiers in
de politieke invloedssfeer komen, blijven individuele dossiers in handen
van een bijzonder comité voor sociale dienstverlening. Verder, zal er
vanaf 2019 ook maar een algemeen directeur en een financieel directeur meer zijn voor het OCMW en de gemeente samen.
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MEER INFORMATIE OVER DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN:

GRATIS TENTOONSTELLING
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN MIJN BRUGGE

-

In Mijn Brugge loopt nog tot zaterdag 13 oktober een tentoonstelling
over de gemeenteraadsverkiezingen. Op de expositie leer je hoe belangrijk het is om je stem uit te brengen, hoe de bestuursorganen werken en in welke Vlaamse steden er digitaal gestemd wordt. Verder kun
je ook het stemmen oefenen en de verzameling ‘Brugge in verkiezingsaffiches’ van Pol Martens bezichtigen.

-

Verkiezingsloket - Burgerzaken, Huis van de Bruggeling (naast het
Station), Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge, 050 47 55 55,
verkiezingen@brugge.be, open vanaf maandag 3 september op
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur, op
woensdag van 12.30 tot 20.00 uur, op donderdag van 12.30 tot 17.00
uur en op zondag 14 oktober: 8.00 tot 12.00 uur
het administratief bureau van je gemeenteafdeling (zie Stadsgids,
rubriek ‘Gemeenteafdeling’, p 37-38)
www.brugge.be/verkiezingen
Vlaamse Infolijn, (gratis) 1700 (elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur),
info@vlaanderenkiest.be
www.vlaanderenkiest.be (ook om de uitslagen te volgen)
www.verkiezingen.fgov.be
www.dekrachtvanjestem.be
www.iedersstemtelt.be (over sociale noden en kwetsbare groepen)

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
De provincie vervult heel wat taken: fietspaden aanleggen, waterlopen
onderhouden en overstromingen vermijden, leerrijke pakketten voor
scholieren ontwikkelen, de provinciedomeinen recreatief uitbouwen,
partners samenbrengen, bemiddelen … Het werk is niet altijd goed
zichtbaar, maar wel heel nuttig.
De provincieraad, de deputatie en de gouverneur staan in voor het bestuur van de provincie. Enkel de leden van de provincieraad en de gedeputeerden zijn om de zes jaar verkiesbaar. Na de verkiezingen zal de
provincieraad 36 raadsleden tellen. De vergaderingen van de provincieraad vinden maandelijks plaats en staan open voor het publiek.
Meer informatie over de Provincie?
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan van Eyckplein 2
8000 Brugge
0800 20 021
open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot
17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
provincie@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum
FOD Binnenlandse Zaken
Diensten van de Gouverneur
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge
050 30 16 11
www.gouverneurwest-vlaanderen.be
open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur

Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000
Brugge (naast het Huis van de Bruggeling)
Openingsuren:
van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30 uur en op vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
Wanneer:
tot en met zaterdag 13 oktober 2018
Voor wie:
groepen tot 25 personen en individuele bezoekers
Prijs:
het bezoek is gratis.
Duur:
ongeveer 1 uur
Reservatie & info:
mijnbrugge@brugge.be
050 44 8000 (en vragen naar Mijn Brugge) (bereikbaar: van maandag
tot en met donderdag van 10.00 tot 17.30 uur en vrijdag van 10.00 tot
12.30 uur).
Reservatie is verplicht voor groepen.
Er is geen persoonlijke begeleiding bij de tentoonstelling. Je kunt wel
steeds terecht bij de balieverantwoordelijke voor meer info.

GRATIS INFOWIJZER

Bij de tentoonstelling hoort een gratis infowijzer ‘Gebruik je stem’ die
dieper ingaat op de gemeenteraadsverkiezingen.
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WEDSTRIJD
Over hoeveel routes rijdt de Brugse
shuttlebus sinds maandag 3 september?
Dertig winnaars krijgen elk een officiële Stad Brugge-pet.
Stuur je antwoord voor 8 oktober per mail naar persdienst@brugge.
be of per post naar Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000
Brugge. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren in de brievenbus
van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

brugge.be

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Om Skyscraper (the Bruges Whale) te kunnen maken,
werd er meer dan 5 ton plastic bijeengeraapt.
Vijf winnaars ontvingen een goodiebag van Triënnale Brugge.

Naam en voornaam

Geboortejaar
Adres

We contacteren de winnaars persoonlijk.
E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren
(probleem met juiste plaats en omschrijving):
Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 80 00
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

er
Houd jij ’t ook prop
n?
op onze evenemente

Deze herfstagenda biedt geen
volledig overzicht van het hele
programma in Brugge. Wil je
meer najaarsevenementen?
Surf naar uitinbrugge.be.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge

Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid wordt
over meerdere dagen, is het mogelijk dat sommige
activiteiten voorbij zijn op het moment dat het magazine in je brievenbus valt.

