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BESTE BRUGGELING

B

oeken zijn gekaft en schooltassen staan
weer klaar. Maar liefst 30.000 Brugse
leerlingen begeven zich opnieuw naar
school, vaak te voet of met de fiets.
Verkeersveiligheid in de schoolomgeving is
een belangrijk punt voor onze stad. Tijdens de
maand september willen we hier extra aandacht aan besteden. Op 22 september zingen
we samen met de Brugse basisscholen het
STRAP-lied, ter gelegenheid van de Stappersen Trappersdag. Ook de Brugse Beiaard zal
meespelen!
Bovendien hebben stappers en trappers op 17
september opnieuw vrij spel in de binnenstad,
want dan vindt de tiende editie van Autoloze
Zondag plaats. Wist je dat de fiets dit jaar zijn
tweehonderdste verjaardag viert? Om dit luister bij te zetten, loopt er een tentoonstelling
over de fietsgeschiedenis in het Volkskundemuseum. Daarnaast is er op 26 oktober een
heus ‘Fietsival’, een grote fietshappening
waarin Brugge als fietsstad centraal staat.

Verkeersveiligheid in
de schoolomgeving
is een belangrijk
punt voor onze stad
Stad Brugge herbergt een prachtig patrimonium. Tijdens Open Monumentendag op 9
en 10 september krijg je de kans om enkele
unieke plekken te ontdekken die anders niet
voor het publiek toegankelijk zijn. Open Monumentendag staat in Brugge in het teken van
de Brugse Academie, die dit jaar 300 kaarsjes
mag uitblazen.
Snuister door deze herfstagenda en laat je inspireren!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge
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Tot en met zondag
1 oktober

FUTURE FOOD

LABO OVER DUURZAMER
OMGAAN MET VOEDING
Tot en met zondag
10 september

PRE-TRIËNNALE
+ SLOTFEEST

Zondag tot en met donderdag
van 11.00 tot 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag: van 11.00 tot 0.00 uur
URB EGG-café, Stationspark tussen Stationsplein en Boeveriepoort
Sinds 1 juli beleef je, in het kader van de PreTriënnale, kunst bij het URB EGG-café aan de
waterkant in het Stationspark.
Slotfeest
De Pre-Triënnale wordt in gepaste stijl afgesloten op zondag 10 september in het URB
EGG-café. Houd de Facebookpagina van
Triënnale Brugge of www.triennalebrugge.be
in de gaten voor het programma en schrijf je
in op de nieuwsbrief.
Daarna duurt het nog exact 236 dagen voor
Triënnale Brugge 2018 de stad onderdompelt in een creatieve en inspirerende sfeer
met hedendaagse kunst en architectuur.
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02

Verschillende activiteiten en locaties
in en rond Brugge
Handmade in Brugge inspireert en experimenteert met ambachtelijke vaardigheden
en mixt alles met innovatieve technieken.
Proef en laat je verrassen door een pop-upkraam op de zondagsmarkt in Sint-Michiels,
gepimpte limonade met geluidsgolven, een
demo ‘varken uitbenen’ + etentje met Pieter
Lonneville, een inspirerende Pecha Kuchaavond en het degusteren van lokale ambachtelijke bieren.

KOOK EN WIN!
Tijdens Future Food zoekt Handmade
in Brugge de meest verrassende artisanale ketchup met zelfgekweekte tomaten uit de Brugse regio. Breng voor
25 september je bokaal binnen in De
Makersrepubliek en win een etentje bij
Tête Pressée.

www.handmadeinbrugge.be/futurefood
info@handmadeinbrugge.be
050 69 79 73
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Elke maandag vanaf
4 september tot en
met 25 juni 2018

INCLUSIEVE
HEDENDAAGSE DANS

Van 19.00 tot 21.00 uur,
niet tijdens schoolvakanties
Sportzaal basisschool De Zonnetuin,
Beeweg 32
De reeks inclusieve hedendaagse dans 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.

brugge.be

UITWIJKEN SEPTEMBERTOER
UITWIJKEN VERHUIST
Uitwijken wijkt nog meer uit, want tijdens deze
septembertoer doet Brugge Plus maar liefst
zeven locaties aan. Op zondag verhuist Uitwijken naar een andere buurt in dezelfde gemeente. Enkel in Sint-Kruis blijven ze het hele
weekend ter plaatse. Op 1, 2 en 3 september
mocht Sint-Andries de spits afbijten. Assebroek, Sint-Michiels en Sint-Kruis mogen zich
nog verheugen op de passage van de septembertoer.
GRATIS CONCERT SIOEN
Het programma is weer zeer gevarieerd. Tot
aan je voortuin kun je gratis genieten van theater, circus, muziek, workshops, Radio Uutwiekken, film, vertellers, bib-boeken, een zomerterras (met gratis koffie en thee), vrolijke mensen
en mooi weer. De nieuwe cinemawagen is ook
op post.
Elke zaterdagavond kun je bovendien genieten
van een gratis concert van SIOEN, want dan
nodigt Frederik Sioen een vriend uit en samen
brengen ze een niet te missen concert. Sioen
& Friends, vier keer Sioen, vier keer anders.
Het volledige programma van Uitwijken is gratis. Volg Uitwijken op Facebook.

www.brugge.be/inclusieve-hedendaagse-dans
info@dansplatoo.org
050 35 13 05

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

ASSEBROEK
Vrijdag 8 en
zaterdag 9 september
Grasplein Zandtiende

Zondag 10 september

Groenzone achter TIR/Schijfstraat 59

SINT-MICHIELS
Vrijdag 15 en
zaterdag 16 september
Grasplein Sint Michielslaan aan
Godelievekerk

Zondag 17 september
Speelplein Josué Maertensstraat

SINT-KRUIS
Vrijdag 22, zaterdag 23
en zondag 24 september
Speelplein PetegemstraatBabbaertstraat/Malehoek
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Vrijdag 8 tot en met
zondag 10 september

TASTE A LOT
STREETFOODFESTIVAL

Vrijdag van 16.00 tot 0.00 uur,
zaterdag van 14.00 tot 0.00 uur en
zondag van 14.00 tot 22.00 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4
Het Entrepot maakt zich op voor een nieuwe
editie van het streetfoodfestival Taste A Lot.
Een resem foodtrucks en kraampjes zorgen
voor een voorraad lekkers vanuit alle culinaire hoeken van de wereld. Artistieke interventies, een heuse 'cook battle', een opendeur en een mini-MARKT maken het aanbod
compleet.
Taste A Lot is er ook voor de jongsten, met
kindvriendelijke snacks en de nodige Entrepot-zotheid.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een
gezellig nazomerweekend met heerlijk, budgetvriendelijk eten en drinken!

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

Zaterdag 9 september

SUMMERBLAST

18.00 uur
Feesttent Jeugdhuis Thope,
Sint-Arnolduslaan 28
Na het succes van Thoprock besloten de leden van Jeugdhuis Thope om het over een
andere boeg te gooien. Al enkele jaren organiseren ze daarom Summerblast, een party
met onvergetelijke liveconcerten.
Dit jaar pakken ze uit met onder meer Def
Dames Dope. Deze hitmachine scoorde tussen 1993 en 1996 de ene hit na de andere,
met ‘Ain’t nothing to it’ en ‘Don’t be silly’ als
absolute toppers.
Voorts maken Kate Ryan (inclusief kniezwengel), Jan Vervloet en DJ F.R.A.N.K. hun
opwachting en uiteraard mag ook Get Ready
niet ontbreken. Helemaal terug van weggeweest en in originele bezetting schitteren
Jimmy, Koen, Glenn en J.M. voor de derde
keer op het Summerblastpodium.

Tickets kosten 10 euro.
Je kunt ze kopen in Jeugdhuis Thope, Bocca,
Brasserie De Gilde, 't Hof van Beroep en Brooklyn of
via www.summerblast.be.
www.summerblast.be
info@thope.be
050 39 61 88

Zaterdag 9 september

SEPTEMBER JAZZ
GRATIS FESTIVAL

Van 19.00 tot 23.00 uur
Stedelijke Basisschool
De Ganzenveer, Bilkske
KAAP laat de zomer nog even langer duren
met het openluchtfestival September Jazz.
Deze jaarlijkse afspraak biedt een uitgekiende affiche met topacts uit de hedendaagse
jazzwereld en is de gedroomde start van het
nieuwe muzikale seizoen in Brugge.
Ook deze 22ste editie staat garant voor een
aantrekkelijk programma. Na de swingende
fiftiesjazz van Laughing Bastards en een Belgische première van het Frans-Amerikaanse
topensemble The Moutin Factory Quintet,
mag BRZZVLL (foto) de avond afsluiten.
Tijdens September Jazz stelt BRZZVLL live
zijn nieuwe album voor. Met ‘Waiho’ gaat
de groep op zoek naar zijn roots. Na inspirerende omzwervingen met vocalisten als
Anthony Joseph en Amir Sulaiman kiezen
de muzikanten van BRZZVLL voor een puur
instrumentale set met steengoede jazzfunk.
www.kaap.be
info@kaap.be
050 33 05 29
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Zaterdag 9 en zondag
10 september

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur, zondag
van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot
18.00 uur
Verschillende locaties
Naar jaarlijkse traditie kun je in de Brugse
binnenstad tijdens het tweede weekend van
september historische gebouwen bezoeken
die voor de gelegenheid toegankelijk zijn
voor het publiek. Er zijn ook tentoonstellingen en wandelingen en hier en daar hoor je
een vleugje muziek.
In 2017 wordt de driehonderdste verjaardag
van de Brugse Academie gevierd. De Brugse
Open Monumentendag staat hier ook bij stil.
Het programma focust op de beginperiode
van de instelling en haar (classicistische) invloed op de Brugse architectuur. Een aantal
bijzondere restauratiewerven worden bovendien eenmalig getoond.

Het programma vind je op de verschillende plaatsen
in de stad en op www.bruggeomd.be en
www.openmonumenten.be. Voor een aantal
monumenten en activiteiten moet je reserveren via
www.bruggeomd.be (tot 7 september om 16.00 uur).

brugge.be

Zondag 10 september

Zondag 10 september

OMD JUNIOR: CREA-ACTIVITEIT
VOOR ZES- TOT TWAALFJARIGEN

NATIONAAL JEUGDCIRCUIT TRIATLON

CLASSIQUE C’EST CHIQUE!
Van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur
Start aan het Arentshuis, Dijver 16
250 jaar geleden was het neoclassicisme de populairste bouwstijl. Iedereen
die het kon betalen, brak zijn trapgevel
af en schilderde zijn huis wit. Daardoor
zag de Markt er toen helemaal anders
uit dan nu.
Hoe dit plein er toen uitzag, maar ook
hoe de mensen er leefden, ontdek je
tijdens deze OMD Junior. De dag begint
met een onderzoek in het Arentshuis
en daarna gaat het richting Academie.
Daar bewerk je levensgrote foto’s met
potlood, inkt, verf en druktechnieken.
Zo sta je eventjes tussen de gevels van
toen en geef je het geheel een hedendaagse twist.

www.bruggeomd.be

KIDS- EN JEUGDTRIATLON
Van 12.45 tot 16.30 uur
Gemeneweidestraat, Koolkerke

De Kids- en Jeugdtriatlon bestaat uit een
zwem-, een fiets- en een loopproef. Naargelang de leeftijd zwemmen deelnemers eerst
afstanden van 75 tot 750 meter in de Damse
Vaart. Daarna fietsen ze een parcours van 1,5
tot 20 kilometer en vervolgens lopen ze 600
tot 5.000 meter.
De sportterreinen in de Gemeneweidestraat
vormen het hart van de wedstrijd. Daar bevinden zich de wissel-, de aankomst- en de
supporterszones.
Aan de competitie nemen zowat 350 jeugdatleten deel van 8 tot en met 19 jaar. Vooraf is
er een 'Just for fun'-reeks voor jongeren tussen 6 en 11 jaar met of zonder beperking.

www.triatlonbruggeteam.be/organisaties/jeugdtriatlon
triatlonbruggeteam@gmail.com
0486 08 63 97

8

Zondag 10 september

DAG VAN DE BRUGSE
SPORTCLUBS
Van 13.30 tot 17.00 uur
Balkonrotonde, Stationsplein

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 deelnemen aan
leuke initiatielessen.
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

Woensdagnamiddagen vanaf 13 september
tot en met 6 december (niet op 1 november)

TECHNIEKACADEMIE BRUGGE

Van 13.30 tot 15.30 uur (groepen 1,2,5 en 6) en van 16.00 tot 18.00 uur (groepen 3, 4, 7 en 8)
VDAB, Eriestraat 2 (groepen 1, 2, 3 en 4)
Hogeschool VIVES, Xaverianenstraat 10 (groepen 5, 6,7 en 8)
Voor kinderen uit het vijfde en het zesde leerjaar die graag creatief bezig zijn, is de Techniekacademie de geknipte uitdaging. Hogeschool VIVES en Stad Brugge organiseren dit
initiatief voor de vierde keer.
Tijdens twaalf uitdagende workshops komen
de deelnemers op een leuke en unieke manier in contact met chemie, hout, metaal,

elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie … Begeleid door
professionele techniekmonitoren maken
ze kennis met gereedschap en materialen,
werken ze aan uiteenlopende projecten en
brengen ze een bezoek aan een echt bedrijf.
Tijdens de laatste sessie zijn alle ouders welkom op de diploma-uitreiking.

Info en inschrijvingen op www.techniekacademie-brugge.be. Maximum twintig deelnemers per groep. Deelnemen kost
70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Voor het tweede kind van hetzelfde gezin is er 10 euro korting. Betalen met
jeugd-AXI-bonnen is mogelijk. Een fiscaal attest is verkrijgbaar.
rik.hostyn@vives.be, 0496 54 86 34
virginie.duchesnes@brugge.be, 050 47 54 42
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Vrijdag 15 september

BELGIEK MUZIEKCAFÉ

GRATIS CONCERT VAN LES BUSICIENS
20.00 uur, start concert om 21.00 uur
Legeweg-Hogeweg, Sint-Andries
De Belgiek is een lunapark uit 1975 dat werd
omgebouwd tot een mobiele cultuurzaal.
Op vrijdagavond presenteert Brugge Plus er
‘Muziekcafé’ en op zaterdag en zondag organiseren de lokale comités en verenigingen er
hun activiteiten.
Muziekcafé serveert je gratis concerten in de
sfeer van de bruine volkskroeg. Op 15 september zijn Les Busiciens te gast in SintAndries. Al meer dan tien jaar gaan deze zes
‘doorgezomerde’ muzikanten samen op reis,
om te spelen op straat, op festivals en op elk
feest dat ze tegenkomen. Ze brengen iedereen aan het dansen op ritmes uit alle hoeken
van de wereld.
Les Busiciens toeren vaak door Europa en
speelden al in Congo en in China. Ze hebben
drie albums uit en wonnen de juryprijs op
het internationale straatmuziekfestival Haizetara in Spanje.

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

brugge.be

Zaterdag 16 september

FANDAG MET INTERLAND
YELLOW TIGERS
Van 15.00 tot 23.00 uur
Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112

Op 16 september organiseert de nationale
damesvolleybalploeg in Brugge haar jaarlijkse fandag. De dag start met initiaties
SmashVolley en animatie voor de jeugd. Er is
ook een clinic voor jeugdtrainers.
Om 19.00 uur start een vriendschappelijke
interland tegen Duitsland. Na afloop zijn er
handtekeningensessies met de speelsters.
Voor de Yellow Tigers geldt de Brugse campagne als de laatste voorbereiding op het
Europees Kampioenschap in Azerbeidzjan.
De toegang is gratis.

www.volleyvlaanderen.be

Zondag 17 september

VLAAMSE HAVENDAG
EEN UNIEKE BLIK ACHTER
DE SCHERMEN VAN DE
VLAAMSE HAVENS

Van 10.00 tot 17.00 uur
Zeebrugge, verschillende locaties
Op de vijfde Vlaamse Havendag krijgen jong
en oud een bijzondere kijk achter de schermen van de Vlaamse havens, waaronder
Zeebrugge. Heel wat bedrijven en organisaties staan het publiek graag te woord over
hun activiteiten. Wie dacht enkel stoere dokwerkers en zeebonken in de haven aan te
treffen, wordt aangenaam verrast.

www.vlaamsehavendag.be
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Zondag 17 september

AUTOLOZE ZONDAG
MET O.A. CULTUURMARKT,
KROENKELEN EN MOBIMARKT
AUTOLOZE ZONDAG
Autoluw van 10.00 tot 18.00 uur
Activiteiten van 8.00 tot 0.00 uur
Brugse Binnenstad
Tijdens de tiende editie van Autoloze Zondag
kun je een hele dag genieten van een gezellige autovrije drukte. Het succesvolle recept
behoudt zijn vertrouwde ingrediënten: een
ludiek startschot met de voorstelling ‘Velodroom’ op de Markt, de workout met Steve
Boedt, de Cultuurmarkt, de MobiMarkt en
Kroenkelen (met dit jaar het Minnewaterpark
als startplaats), de speelse badeendjesroute
voor het hele gezin, de seniorendans en talloze andere mooie initiatieven. Een bezoek
aan de braderie in de Langestraat-Hoogstraat en aan Sint-Kruis Kermis behoort ook
weer tot de mogelijkheden.
Autoloze Zondag sluit af met een concert van
De Mens op de Markt. Al 25 jaar energiek,
goedgeluimd en heftig. Hun Nederlandstalige rocksongs zijn inmiddels klassiekers:
‘Dit is mijn huis’, ‘Jeroen Brouwers’, ‘Irene’,
‘Ergens onderweg’… Meezingers genoeg om
de Markt anderhalf uur in de ban te houden.

VERKEERSMAATREGELEN
Op 17 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 inen uitgaande verkeer (behalve stadsvoertuigen, bussen van De Lijn, taxi’s en hulpdiensten), wordt uit het
stadscentrum geweerd.
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, de Steenstraat, de Breidelstraat, de
Burgstraat, de Langestraat, de Hoogstraat, de Philipstockstraat, de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat en op de Markt, de Burg en de Mallebergplaats.
Dit geldt niet voor fietsers, hulpdiensten en elektrische rolstoelen van personen met een beperking.
In uitzonderlijke gevallen kun je een doorlaatbewijs
krijgen voor bepaalde autoluwe delen van de stad. Dit
bewijs geeft evenwel geen toelating om te rijden op de
volledige autovrije as. Stuur je beargumenteerde aanvraag naar verkeer.autolozezondag@politiebrugge.be.

KROENKELEN
Van 8.00 tot 16.00 uur
Minnewaterpark

Het volledige programma met alle praktische informatie vind je bij deze BiS.

Opgelet: doorlaatbewijzen voor de autoluwe winkelstraten gelden niet op Autoloze Zondag. Houders
van een mindervalidenkaart en thuisverzorgingsdiensten moeten ook een doorlaatbewijs aanvragen.

Kroenkelen is een recreatieve wandel- en fietshappening die plaatsvindt tijdens Autoloze Zondag. Je
volgt te voet of per fiets een bepijlde
route naar keuze en ontdekt de mooiste plekjes in en rond Brugge.
De start en de aankomst liggen in het
Minnewaterpark.

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

Openbaar vervoer en parkings: zie brochure
www.bruggebereikbaar.be
050 44 88 06 (enkel ‘s voormiddags)

www.brugge.be/kroenkelen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zondag 17 september

CONCERTGEBOUW CIRCUIT
GRATIS FEESTELIJKE OPENING
Van 10.00 tot 16.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34
Vanaf 17 september zet het Concertgebouw zijn deuren ook overdag
open en geeft het zijn geheimen prijs tijdens een belevingsparcours.
Tijdens dit Concertgebouw Circuit ontdek je de hedendaagse architectuur en de schitterende akoestiek van dit cultuurhuis en krijg je
een blik op de werking, de kunstcollectie en de klankkunst.
Op Autoloze Zondag op 17 september gaat Concertgebouw Circuit
van start met een denderend feest. Vanaf 10.00 uur ben je welkom
voor een ontbijt met koffie en koeken. Daarna neemt een fanfare je
op sleeptouw langs het Circuit. De hele dag word je getrakteerd op
kleine en grotere concerten in alle uithoeken van het gebouw. Er is
een live-uitzending van Radio 2 en de jongeren van Soundcast brengen verslag uit op hun blog.
Zelf kun je ook aan de slag door poppen te maken, vliegertjes te knutselen met Henk Rijckaert, een majorettezwaai te wagen of je (klein)
kinderen te entertainen in de kinderhoeken. Om 16.30 uur is er de
feestelijke apotheose met een massale Vliegerkesworp vanop de
Lantaarntoren, begeleid door een muzikale ode aan ’t Zand.

www.concertgebouwcircuit.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99

brugge.be

Van 17 tot en met 27 september

OPENINGSWEEK CULTUURCENTRUM BRUGGE
Verschillende locaties en uren
Cultuurcentrum Brugge trapt het culturele seizoen af met een feestelijke openingsweek voor jong en oud. Binnen het nieuwe jaarthema
‘spel’ staat een waaier aan theater, dans, muziek en workshops op het
programma.
De openingsweek start op zondag 17 september met de Cultuurmarkt
in de Sint-Jakobsstraat. Op donderdag 21 september gaat het succesvolle hedendaagse koperensemble Belgian Brass in de Stadsschouwburg een unieke dialoog aan met de Brugse beiaard.
Het eerste concert van de reeks Daverend/Unplugged start op vrijdag
22 september. Pura Vida en Ozi One staan die avond garant voor reggae, dub, ska, soul en hiphop. Op zaterdag 23 september brengt het
kruim van de jonge Belgische rockscene een zinderend tributeconcert
aan The Band, de voormalige begeleidingsgroep van Bob Dylan. Muzikanten van onder meer Admiral Freebee, Isbells, Marble Sounds en
Yuko nemen eraan deel.
Op zondag 24 september zijn families van harte welkom in en rond de
MaZ in Sint-Andries. Daar kun je genieten van de voorstelling Schommelstoel en van een hele namiddag spelplezier. Op woensdag 27 september sluit dans de openingsweek af. Met de voorstelling ‘Beytna’
houdt de Libanese choreograaf Omar Rajeh hedendaagse dans in verschillende landen en culturen tegen het licht. Het befaamde Palestijnse
Trio Joubran zorgt voor livemuziek.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60
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Samen veilig
naar school

Vrijdag 22 september

STRAPDAG
Markt

Op 1 september trokken 30.000 Brugse kinderen en jongeren terug naar school. Verkeersveiligheid in de schoolomgeving is een
prioriteit voor de Brugse scholen, het stadsbestuur, de lokale politie, de leerlingen en
hun ouders. Aan alle Brugse scholen wordt
in september extra aandacht gevraagd voor
veiligheid in de schoolomgeving.
Op vrijdag 22 september organiseren Stad
Brugge, de lokale politie, de Brugse scholen
en de Voetgangersbeweging een bijzondere
actie. Op die dag zal een delegatie van alle
Brugse basisscholen het STRAP-lied zingen
op de Markt. Dit lied werd speciaal ontwikkeld voor de STRAP-dag, de stappers- en
trappersdag van de Voetgangersbeweging die
oproept voor meer duurzaam en veilig schoolverkeer. Voor de gelegenheid zal de Brugse
beiaard het STRAP-lied meespelen. Meer info
over inhoud en uren volgt later. Houd zeker
www.brugge.be in de gaten voor meer details
over dit indrukwekkende evenement.
Een veilige start van het nieuwe schooljaar,
daar zorgen we samen voor! De Stad wenst
alle Brugse kinderen en jongeren een goede
schoolstart en een verkeersveilig schooljaar!
brugge.be/samenveilignaarschool

Vrijdag 22 september
tot en met vrijdag
8 december (niet
op 27 oktober en
op 3 november)

SPORT OP VRIJDAG

Van 16.30 tot 17.30 uur
Sporthal De Landdijk, Evendijk-Oost 246
Na de lesuren een uurtje sporten en bewegen met leeftijdsgenoten? Dat kan tijdens
Sport op Vrijdag in sporthal De Landdijk in
Zeebrugge. Iedere vrijdagnamiddag, van
16.30 tot 17.30 uur, laat een lesgever kinderen van 6 tot 12 jaar verschillende sporten
beoefenen.
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

Zaterdag 23, zondag 24 en
maandag 25 september

KOOKEET

BRUGGE, HOTSPOT VAN CULINAIR GENOT
Van 11.00 tot 21.00 uur
Stationsplein Brugge, kant Sint-Michiels
Kookeet wordt eind september de ontmoetingsplek voor wie culinair in de watten wil
worden gelegd. Dit grootse culinaire festival is intussen aan zijn zevende editie toe
en hanteert een unieke succesformule. Drie
dagen lang serveren 32 topchefs culinaire
gerechten in een groot openluchtrestaurant.
Op Kookeet stel je zelf je menu samen uit een
waaier aan gastronomische gerechten tegen
democratische prijzen. Deze keer is Piet
Huysentruyt de gastchef. Hij laat de Ardèche
en zijn sterrenrestaurant Likoké even achter
zich om Brugge culinair te verwennen.
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Zaterdagen 23 en 30 september,
7, 14 en 21 oktober, 18 en 25
november en 2, 9 en 16 december

LEER PROGRAMMEREN MET CODEFEVER
ByteBusters van 9.15 tot 10.45 uur
CodeKraks van 11.00 tot 12.30 uur
DigiHeroes van 13.15 tot 14.45 uur
Hogeschool VIVES, Xaverianenstraat 10

Naast de 32 eetstands vind je op het Kookeetplein een champagnebar van Résidence
Pierre en een verfijnde koffie- en wijnbar.
Nieuw dit jaar is 'En Garde', een boksring
waarin chefs hun messen slijpen en het culinair tegen elkaar opnemen.
De toegang is gratis, de gerechten kosten
4, 6 of 8 euro. De voorverkoop van de jetons
vindt plaats in In&Uit Brugge (`t Zand 34)
en in de deelnemende restaurants. Tijdens
Kookeet kun je jetons kopen op het Kookeetplein, aan de automaten en aan de bemande
kassa's. Per jeton betaal je 2 euro.
www.kookeet.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Met buitenschoolse lessen ‘leren programmeren’ helpt CodeFever vzw kinderen om enkele belangrijke hedendaagse
vaardigheden aan te scherpen. In VIVES leren ervaren en getrainde IT-coaches de Brugse CodeKids hoe computers ‘denken’ en werken. Ze leren hen ook stap voor stap omgaan met
programmeren, logisch denken en samenwerken.
Net zoals in een echte game trainen de kinderen in verschillende levels en clans: de ByteBusters (8 tot 10 jaar), de CodeKraks (10 tot 12 jaar) en de DigiHeroes (12 tot 15 jaar). Ronden de kinderen een level af, dan stromen ze door naar het
volgende level in dezelfde clan.

www.codefever.be
info@codefever.be
09 336 10 73
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VLAAMSE
VREDESWEEK

Maandag 25 september

MOHAMED EL BACHIRI OVER
ZIJN ‘JIHAD VAN LIEFDE’
GRATIS

20.00 uur
Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein)
Mohamed verloor zijn vrouw Loubna bij de
aanslagen van 22 maart 2016. Hij koos ervoor
om op te roepen tot een ‘jihad van liefde’. David Van Reybrouck schreef zijn boodschap
van verzoening en hoop neer in een boekje.
In Mijn Brugge geeft Mohamed toelichting
bij zijn pogingen om volkomen anders om te
gaan met zijn verlies.

www.vredesweekbrugge.be
marieke.verplancke@proximus.be
050 35 62 97

Donderdag 28 september

JONAS SLAATS OVER
ISLAM, SPANNINGEN
EN BEELDVORMING
GRATIS

19.30 uur
PC De Koepel, Gerard Davidstraat 10
Jonas Slaats is theoloog, schrijver en sociaal activist. Spiritueel heeft hij zijn wortels
in de christelijke traditie, maar hij verdiepte
zich ook in verschillende oosterse religies. In
een gesprek met het publiek vraagt hij zich
af welk beeld van de islam er in ons hoofd zit
en hoe dat beeld tot stand is gekomen. Hoe
overstijgen we de spanningen in onze maatschappij en op welke manier gaan we met
open vizier in dialoog?

Maandag 25 en
dinsdag 26 september

DE DRIE TENOREN BIJ
DE UROLOGISCHE TUMOREN
GRATIS VOORSTELLINGEN

Van 19.30 tot 21.00 uur
Zaal Daverlo, Dries 2 (25 september)
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
(26 september)
'De Drie Tenoren bij de Urologische Tumoren' zijn gratis medische voordrachten over
prostaat-, nier-, en blaaskanker. Ze maken
deel uit van het initiatief ‘Gezonde Gemeente
Brugge’. De organisatie is in handen van AZ
Sint-Jan en AZ Sint-Lucas Brugge.
Dokters Van Oyen, Ampe en Ghysel zijn de
sprekers van dienst. Molviene, bekend om
haar humoristische conferences rond darmkanker, breit op ludieke wijze de verschillende onderdelen aan elkaar.

De plaatsen zijn beperkt.
Reserveer snel op 050 45 31 52 of via
prostaatkliniek@azsintjan.be.
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Zaterdag 30 september
en zondag 1 oktober

BRUGES IN CHOC
CHOCOLADE-EVENT

Van 10.00 tot 18.00 uur
Belfort en Stadshallen, Markt
Op 30 september en 1 oktober hangt er een
heerlijke chocoladegeur in de Pickery- en
Rodenbachzalen van het Belfort, want dan
vindt het chocolade-evenement Bruges in
Choc er plaats.

Woensdag 27 september

INTERSCHOLENCROSS

Van 14.00 tot 16.30 uur
Sportpark Koude Keuken, Prangeweidedreef
Op woensdagnamiddag 27 september worden jongeren van 9 tot 18 jaar aan de start
verwacht van de loopcross voor scholen in
domein de Koude Keuken in Sint-Andries. De
cross wordt opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën en in reeksen voor jongens
en reeksen voor meisjes. Inschrijven doe je
via de leerkracht(en) lichamelijke opvoeding
van je school. De loopcross Koude Keuken
maakt deel uit van het SVS-loopcriterium.

www.brugge.be/scholencross-koude-keuken
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

Donderdag 28 september
en vrijdag 20 oktober

HAAL MEER UIT JE ZAAK

28 september: ‘E-commerce’,
van 19.00 tot 22.00 uur
20 oktober: ‘Low Budget Marketing’,
van 8.30 tot 11.30 uur
Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade 2
(Station)
In samenwerking met Stad Brugge organiseert SBM (Skills voor Bedrijf en Medewerkers) workshops voor Brugse handelaars
en hun medewerkers. Deelnemen kost 25
euro per workshop, syllabus inbegrepen.
Op de agenda staan nog ‘E-commerce’ door
Michiel Mathijs (op 28 september) en ‘Low
Budget Marketing’ door Lies Hackelbracht
(op 20 oktober).
www.brugge.be/haal-meer-uit-je-zaak-3

De Gilde van de Brugse Chocolatiers heet je
van harte welkom op deze tweedaagse die je
laat kennismaken met chocolade in al zijn
facetten.
Geniet van verschillende workshops, volg
een van de boeiende demo’s en wees getuige
van bodypainting met chocolade. Vergaap je
aan beeldhouwwerken in chocolade, werp
een blik op de toekomst dankzij ‘chocolate
3D-printing’ en proef met ‘bean to bar’ de
echte smaak van pure chocolade.
Jongere bezoekers kunnen zich uitleven tijdens het kinderatelier waarin ze tekeningen
maken met chocoladeverf of boetseren met
marsepein.
Bruges in Choc bijwonen kost 4 euro. Kinderen kleiner dan
een meter mogen gratis binnen.
www.brugesinchoc.be
info@brugesinchoc.be

Zal er in 2020 geen chocolade meer zijn,
zoals sommige kranten beweren?
Bezoek de fairtradestand op Bruges in
Choc en ontdek wat je kunt doen om een
chocoladeloze toekomst te vermijden.
www.brugge.be/fairtrade
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44
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Vanaf oktober

FAIR TRADE CHOCOLADEWANDELING
Brugse binnenstad
Maak kennis met de gloednieuwe ‘Fair Trade
Chocoladewandeling’. Deze begeleide rondleiding in de historische binnenstad voert je
mee naar enkele voortrekkers van (h)eerlijke
chocolade. Ontdek waarom deze chocoladewinkels eerlijke handel een warm hart toedragen en meehelpen om van Brugge een
‘Fair Trade Chocoladestad’ te maken. De
wandeling sluit af met een fairtradechocolademelk.
Op 26 september vertrekt de allereerste
wandeling, in primeur voor de chocolatiers
en de pers. Tijdens die wandeling wordt
de titel van ‘Voortrekker Brugge Fair Trade
Chocoladestad’ officieel overhandigd aan de
chocolatiers.
Vanaf oktober kan iedereen de wandeling
boeken. Wie op wandel gaat tijdens de Week
van de Fair Trade (van woensdag 4 tot en met
zaterdag 14 oktober) ontvangt een goodiebag
met extra’s.
In samenwerking met de Brugse Gidsenkring HelloBruges.

www.brugge.be/agenda-fair-trade-acties
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Zondag 1 oktober

LEES MEER!

BOEKENPROGRAMMA
11.00 uur
Concertgebouw Brugge (kamermuziekzaal)
Het vaste boekenprogramma ‘Lees meer!’
staat garant voor interessante interviews
en geeft je steevast drie nieuwe leestips.
Vrt-journaliste en gastvrouw Ann De Bie interviewt dit keer onder meer David Pefko en
Geert Van Istendael (foto).
Pefko (1983) debuteerde in 2009 met de roman ‘Levi Andreas’. In 2011 verscheen zijn
tweede roman ‘Het voorseizoen’, waarvoor
hij de Gouden Boekenuil kreeg. Ann De Bie
praat met hem over zijn laatste boek ‘Daar
komen de vliegen’, een meeslepende roman
over een New Yorkse zakenman, geïnspireerd op het leven van de frauduleuze effectenmakelaar Bernie Madoff.
Met Geert Van Istendael (1947) heeft Ann De
Bie het over ‘Het lijk in de boomgaard’, een
Brussels detectiveverhaal dat je meeneemt
naar de rijkste villawijken en de grauwste
buurten van onze hoofdstad. Een opmerkelijk misdaaddebuut van Van Istendael, die
we kennen als essayist, Brusselkenner, columnist, polemist, dichter en prozaschrijver.
Wie als derde auteur te gast is, lees je op
www.brugge.be/bibliotheek.

Lees Meer! bijwonen kost 9 euro. Vrienden van de Biekorf
betalen 6 euro, 65plussers 7,80 euro en wie 26 of jonger
is 5 euro.
Reserveren: www.ticketsbrugge.be
I.s.m. Concertgebouw Brugge en Boekhandel De Reyghere
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Zondag 1 tot en met
maandag 23 oktober

FESTIVAL NOTHIN’ BUT THE BLUES
Verschillende locaties (Stadsschouwburg en Brugse cafés)
Oktober is de bluesmaand in Brugge. Tijdens Nothin’ But The Blues
krijg je enkele zeer pittige Vlaamse en internationale bluesbands
te horen. Op vrijdag 6 oktober kun je de Amerikaanse gitarist en
producer Dave Specter aan het werk zien. Hij vertegenwoordigt een
nieuwe generatie van bluesmuzikanten uit Chicago en wordt door
kenners geprezen als de beste soulbluesstem van het moment.
Specter was actief bij legendarische bluesgrootheden als Buddy
Guy, Junior Wells, Kim Wilson en Otis Clay. Hij brengt gastzanger
Tad Robinson mee. Opwarmer van dienst is The Blues Vision, een
eigenzinnig trio rond de jonge West-Vlaamse gitaarvirtuoos Arne
Demets.
Op zaterdag 7 oktober verovert The Corey Dennison Band de
Stadsschouwburg. Deze groep is tegenwoordig een van de meest
succesvolle bands van blueshoofdstad Chicago. Corey en zijn makkers brengen krachtige, authentieke chicagoblues, gekruid met
funk en soul. In het voorprogramma staat Bruggeling Guy Verlinde
met The Houserockers.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60
Vorig jaar bleken de gratis caféconcerten een schot in de
roos. Daarom krijgen ze dit jaar een vervolg.
Zondag 1 oktober

B’eat The Blues
Comptoir des Arts, Vlamingstraat 53

Maandag 2 oktober

Lawen Stark & His Band
Snuffel, Ezelstraat 42

Donderdag 5 oktober

Nope & De Bruijn Plays The Blues
Bistro Zwart Huis, Kuipersstraat 23

Maandag 9 oktober

Dirty 5
Vino Vino, Grauwwerkersstraat 15

Vrijdag 13 oktober

Old Skool Blues Band
27Bflat, Katelijnestraat 27b

Maandag 16 oktober

Bluesjam
Comptoir des Arts, Vlamingstraat 53

Maandag 23 oktober

The Goon Mat & Lord Benardo
Charlie Rockets, Hoogstraat 19

Woensdagen 4, 11
en 18 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
digi-brigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.
Er wordt enkel gewerkt met de 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.

19 september

26 september

• De Drie Tenoren bij de
Urologische Tumoren

3 oktober

25 september

• De Drie Tenoren bij de
Urologische Tumoren
• Kookeet
• Vredesweek:
Mohamed El Bachiri

2 oktober

11 oktober

10 oktober

• Voordracht Caroline
Pauwels: Fake news, leugens en manipulatie

17 oktober

• Sportinnovatiecongres
• Lecture-performance
door William Kentridge

9 oktober

• Nothin’ But The
Blues: Dirty 5

16 oktober

• Nothin’ But The
Blues: Bluesjam

• Techniekacademie Brugge
• Digisenior (De Biekorf)

18 oktober

• Techniekacademie Brugge
• Digisenior (VHSI)

• Techniekacademie Brugge
• Digisenior (VHSI)

• Nothin’ But The Blues:
Lawen Stark & His Band

4 oktober

• Techniekacademie Brugge
• Dansvoorstelling Beytna
• Interscholencross

19 oktober

• Student Welcome

12 oktober

• Nothin’ But The Blues:
Nope & De Bruijn
plays the Blues

• Sport op Vrijdag
• Haal meer uit je zaak:
workshop ‘Low
Budget Marketing'

20 oktober

• Nothin’ But The Blues:
Old Skool Blues Band
• Sport op Vrijdag

13 oktober

• Nothin’ But The
Blues: Dave Specter
+ The Blues Vision
• Sport op Vrijdag

6 oktober

• Sport op Vrijdag

• Haal meer uit je zaak:
workshop ‘E-commerce’
• Vredesweek: Jonas Slaats

5 oktober

29 september

• Daverend/Unplugged:
Pura Vida + Ozi One
• Sport op Vrijdag
• Uitwijken Sint-Kruis
• STRAP-dag

22 september

28 september

• Belgian Brass + beiaard

• Techniekacademie Brugge

27 september

21 september

20 september

• Uitwijken Sint-Michiels
• Belgiek Muziekcafé:
Les Busiciens

18 september

• Techniekacademie Brugge

14 september

15 september

13 september

8 september

12 september

7 september

VRIJDAG

11 september

6 september

DONDERDAG
• Taste A Lot streetfoodfestival
• Sport op Vrijdag
• Uitwijken Assebroek

5 september

4 september

WOENSDAG

• Start inclusieve
hedendaagse dans
(zie ook 'EN VERDER'
onderaan deze kalender)

DINSDAG

MAANDAG

• Le professeur vélo vertelt
• Verwendag van de Bib
• CodeFever

21 oktober

• Le professeur vélo vertelt
• CodeFever

14 oktober

• Nothin’ But The Blues:
The Corey Dennison
Band + Guy Verlinde &
The Houserockers
• Levensloop Brugge
• CodeFever

7 oktober

• Bruges in Choc
• CodeFever

30 september

22 oktober

• Great Bruges Marathon

15 oktober

• Levensloop Brugge

8 oktober

• Bruges in Choc
• Nothin’ But The Blues:
B’eat the Blues
• Lees Meer!

1 oktober

• Schommelstoel +
activiteiten in MaZ
• Uitwijken Sint-Kruis
• Kookeet
•
•
•
•

Tributeconcert The Band
Uitwijken Sint-Kruis
Kookeet
CodeFever

24 september

• Autoloze Zondag +
Kroenkelen + Cultuurmarkt + Mobimarkt
• Start openingsweek
Cultuurcentrum
• Start Concertgebouw Circuit
• Vlaamse Havendag
• Uitwijken Sint-Michiels

23 september

• Uitwijken Sint-Michiels
• Fandag + interland
Yellow Tigers

17 september

• Taste A Lot streetfoodfestival
• Open Monumentendag
• Kids- en Jeugdtriatlon
• Dag van de Brugse
Sportclubs
• Uitwijken Assebroek
• Slot Pre-Triënnale

• Taste A Lot streetfoodfestival
• September Jazz
• Open Monumentendag
• Summerblast
• Uitwijken Assebroek

16 september

10 september

ZONDAG

9 september

ZATERDAG

20 december

21 december

• December Dance

14 december

• December Dance

7 december

30 november

• Brugse Zwembaddagen

23 november

16 november

9 november

Fair Trade Chocolade Wandeling: vanaf oktober
Inclusieve hedendaagse dans: elke maandag vanaf 4 september tot en met 25 juni 2018 (niet tijdens schoolvakanties)
Kermissen: zie pagina 33
Tentoonstellingen:
o Collectiepresentatie Memling in context: t.e.m. zondag 8 oktober
o Wat een meisje weten moet. Het huishouden in de jaren 1930-1960: t.e.m. maandag 31 december 2018
o Gruuthuuse in galant gezelschap. Leefcultuur in 18de-eeuws Brugge: t.e.m. 22 april 2018
25 december
26 december
december
28 december
o De bloeiperiode van de Brugse Academie:
zaterdag 9 september t.e.m. 27
zondag
28 januari 2018
o Velodroom te gast: 19 september t.e.m. 7 januari 2018
o Free Space: Playtime 1 (Marthe Coolens & Emma Pollet): zaterdag 23 september t.e.m. zondag 22 oktober
o Pieter Pourbus en de vergeten meesters: vrijdag 13 oktober t.e.m. zondag 21 januari 2018
o William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable: vrijdag 20 oktober t.e.m. zondag 25 februari 2018
o Input/Output: zaterdag 21 oktober t.e.m. zondag 19 november
o Fotonale Brugge: zaterdag 6 januari t.e.m. zondag 14 januari 2018

•
•
•
•

• december
Future Food: t.e.m. zondag 1 oktober
18
19 december

• Pre-Triënnale: t.e.m. zondag 10 september

EN VERDER:

• December Dance

6 december

• December Dance

5 december

4 december

• Techniekacademie Brugge

29 november

13 december

28 november

27 november

• Techniekacademie Brugge
• Brugse Zwembaddagen

12 december

• Brugse Zwembaddagen

• Brugse Zwembaddagen

22 november

11 december

21 november

20 november

• Techniekacademie Brugge

15 november

• Techniekacademie Brugge

14 november

13 november

• Techniekacademie Brugge

• Midwinterfeest

7 november

6 november

8 november

23 december

30 december

29 december

• December Dance
• Sterrenstoet
• CodeFever

16 december

• December Dance
• CodeFever

9 december

• CodeFever

2 december

• Brugse Zwembaddagen
• Applab, Cityhacks Brugge
• CodeFever

25 november

• Brugse Zwembaddagen
• CodeFever

18 november

22 december

• December Dance

15 december

• December Dance
• Sport op Vrijdag

8 december

• Sport op Vrijdag

1 december

• Sport op Vrijdag
• Brugse Zwembaddagen

24 november

• Sport op Vrijdag

17 november

• Sport op Vrijdag

10 november

11 november

• Brugge Feest

31 december

24 december

• December Dance
• Sterrenstoet

17 december

• December Dance
• Midwinterfeest

10 december

3 december

• Brugse Zwembaddagen

26 november

• Brugse Zwembaddagen

19 november

12 november

• KRIKRAK familiefestival

• KRIKRAK familiefestival

Omnisportkamp
Kleuterkamp
KRIKRAK familiefestival
KRIKRAK filmkamp
Kwibus

•
•
•
•
•

Omnisportkamp
Kleuterkamp
KRIKRAK familiefestival
KRIKRAK filmkamp
Kwibus

•
•
•
•
•

• Omnisportkamp
• Kleuterkamp
• KRIKRAK filmkamp

Omnisportkamp
Kleuterkamp
KRIKRAK filmkamp
Kwibus

•
•
•
•

•
•
•
•

Omnisportkamp
Kleuterkamp
KRIKRAK filmkamp
Kwibus

5 november

4 november

3 november

29 oktober

2 november

• Iedereen Klassiek
• Le professeur vélo vertelt
• Grote Boekenverkoop Bib

28 oktober

1 november

• Grote Boekenverkoop Bib

27 oktober

31 oktober

• Fietsival Brugge

26 oktober

30 oktober

25 oktober
• Techniekacademie Brugge

24 oktober

• Nothin’ But The Blues: The
Goon Mat & Lord Benardo

23 oktober

• Dag van de Jeugdbeweging
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Zaterdag 7 en
zondag 8 oktober

LEVENSLOOP BRUGGE
STEUN ACTIEF DE STRIJD
TEGEN KANKER

Dinsdag 10 oktober

FAKE NEWS, LEUGENS EN
MANIPULATIE
VOORDRACHT DOOR PROF. DR.
CAROLINE PAUWELS, RECTOR VUB

Start: zaterdag om 15.00 uur
Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112

20.00 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal),
Kuipersstraat 3

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 volledige 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.

Dat Paus Franciscus Donald Trump zou steunen en Hillary Clinton wapens aan IS zou hebben verkocht, dat konden Amerikaanse burgers
op Facebook lezen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. Het zijn voorbeelden van
nepnieuws dat op sociale media gemakkelijk
circuleert en moeilijk wordt ontkracht. Moet
Facebook zelf tussenkomen? Of neigt dit naar
censuur? En wat is onze eigen verantwoordelijkheid als nieuwsgebruikers en burgers?

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. Levensloop Brugge 2016
kon rekenen op meer dan 4.000 deelnemers
en haalde een bedrag op van 114.000 euro.

www.facebook.com/levensloopbrugge
Meer info of registreren als vechter, team of
vrijwilliger kan op www.levensloop.be/brugge

Caroline Pauwels, hoogleraar in de communicatiewetenschappen, gaat in op deze en nog
veel meer boeiende vragen rond ‘fake news’ en
de machtige positie die de sociale media innemen in het medialandschap. Een niet te missen
lezing, ideaal als aanloop naar de Digitale Week
(van 20 oktober tot en met 5 november).
De lezing bijwonen kost 5 euro,
gratis voor Vrienden van de Biekorfbibliotheek

Donderdag 12 oktober

STUDENT WELCOME
GRATIS

21.00 uur
MaZ, Magdalenastraat 27
Brugge verwelkomt haar studenten met Student Welcome: een avondje gratis en pretentieloos plezier met enkele topartiesten.
Compact Disk Dummies is de klepper van de
avond. In 2012 bestormden de toen piepjonge
Dummies het podium van Humo’s Rock Rally
en hun stomende electrorock werd bekroond
met een gouden plak. Vijf jaar later, en met
debuutalbum ‘Silver Sounds’ onder de arm,
staat een concert van de Compact Disk Dummies meer dan ooit garant voor een kolkende
dansvloer.
Ook op het programma: rapper Roméo Elvis.
Hij brengt samen met Le Motel een energieke
hiphopshow. The Whatevers sluiten de avond
af. Dit duo uit Hasselt is een vaste waarde op
Pukkelpop en host er zijn eigen ‘Whatever’party. De eclectische sets van The Whatevers
hebben maar een rode draad: die van een extreem vet feestje.

www.brugge.be/student-welcome,
www.cactusmusic.be
info@cactusmusic.be of 050 33 20 14
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Zondag 15 oktober

Dinsdag 17 oktober

Marathon: 9.00 uur (lopers),
9.05 uur (wandelaars)
Halve marathon: 11.00 uur (lopers),
11.15 uur (wandelaars)
Start op de Dijver, aankomst op de Markt

Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112

GREAT BRUGES MARATHON

Het nieuwe loopevenement Great Bruges
Marathon krijgt een zeer mooi plekje op de
internationale loopkalender. Een hele zomer
lang konden deelnemers zich voorbereiden
op deze primeur.
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. Beide afstanden zijn toegankelijk voor lopers én wandelaars.

www.sport.be/greatbrugesmarathon/2017

SPORTINNOVATIECONGRES
Het eerste Sportinnovatiecongres in 2015
was in alle opzichten vernieuwend: geen
traditioneel zit-en-luistercongres, maar
wel een denk-en-doecongres met boeiende
sprekers en tal van inspiratiesessies. Het
congres van dit jaar gaat voort op de ingeslagen weg. Ook deze keer is er een sportinnovatiemarkt waarop de aanwezigen zelf de
nieuwste creaties in de belevings- en bewegingstechnologie mogen uittesten.
Evy Gruyaert zal alvast haar opwachting maken. Maar of dat live en/of in haar virtuele
wereld zal zijn… ?
www.sport.vlaanderen/sportinnovatiecongres/

Vrijdag 20 oktober

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING

Van 7.00 tot 8.15 uur
Balkonrotonde, Stationsplein
Op 20 oktober staat alles in het teken van de
jeugdbeweging. Op de Balkonrotonde aan
het Station (kant Sint-Michiels) trakteert de
Jeugddienst alle leden in uniform op een
gratis ontbijt.
Brugge, dat is op en top jeugdwerk!

www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk
facebook.com/jeugddienst.brugge
jeugdaanbod@brugge.be
050 44 83 33
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Zaterdag 21 oktober

Donderdag 26 oktober

Van 9.30 tot 17.00 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3

Van 9.00 tot 18.00 uur
MaZ, Magdalenastraat 27

De Bib verwent je met een drankje en biedt
– in het kader van De Digitale Week (van 20
oktober tot en met 5 november) – een programma met een digitale toets aan. Een
demofilmpje leert je alles over het lenen
en lezen van e-boeken op een e-reader. Digidokters genezen je van al je digitale kwaaltjes (tablet, smartphone, Facebook, online
privacy…).

Om het fietsen in Brugge nog veiliger en
comfortabeler te maken, houdt het stadsbestuur een nieuwe fietsbevraging. De resultaten daarvan zullen worden vergeleken
met de gegevens van twee jaar geleden.
Deze info (en nog veel meer) wordt verwerkt
in de ‘Brugse fietsbarometer’ en wordt voorgesteld tijdens het ‘Fietsival Brugge’, op de
laatste donderdag van oktober.

Jongeren tussen 8 en 14 jaar leren programmeren, websites maken, apps en spelletjes
ontwikkelen... Kinderen tussen 5 en 8 jaar
kunnen luisteren naar het verhaal uit het
grappige prentenboek ‘Het is een boek’ van
Lane Smith. Daarna gaan ze er creatief én
digitaal mee aan de slag.

Die dag staan de fiets en Brugge als fietsstad
centraal. ‘s Ochtends is er een plenair gedeelte met uiteenlopende gespreksthema’s
voor mobiliteitsprofessionals, lokale ondernemers en geïnteresseerde Bruggelingen.
De namiddag staat in het teken van Brugge
als ‘kindvriendelijke fietsstad’.

VERWENDAG VAN DE BIB

FIETSIVAL BRUGGE

Vrijdag 27 en
zaterdag 28 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
Naar jaarlijkse traditie verkoopt de bibliotheek eind oktober weer de boeken, cd’s en
dvd’s die in de loop van het jaar uit de collectie 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!

Daarnaast staan er nog heel wat verrassende activiteiten op stapel, met de fiets als thema. Een grote fietshappening sluit de dag af.
www.brugge.be/digitale-week
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

www.detoekomstvanbrugge.be
mobi@brugge.be
050 47 53 50

www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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Zaterdag 28 oktober

IEDEREEN KLASSIEK

MAAK KENNIS MET DE KRACHT EN DE SCHOONHEID
VAN BACH, BEETHOVEN EN BRUGGE
Van 10.00 tot 19.30 uur
Concertgebouw en Brugse binnenstad
Iedereen Klassiek dompelt alles en iedereen onder in een vrolijk bad vol klassieke muziek. Met initiatiefnemer Klara
en vele Brugse partners zorgen het Concertgebouw en Brugge Plus voor een uitbundig programma.
Opwarmen gebeurt traditiegetrouw in
het Concertgebouw met ‘Zot van Bach’.
Ook het slotconcert van Brussels Philharmonic vindt er plaats.
In de binnenstad steken tal van winkels
hun etalages in een muzikaal jasje (zie
hiernaast) en zijn er gratis begeleide
wandelingen rond het thema muziek.

Beluister een fier muzikaal leger dat binnensluipt via de stadspoorten en zo de
Markt en het Belfort verovert. Met een
grandioos concert - versterkt door mokerslagen van
de stoere beiaard - vieren ze de muzikale
overwinning.
Kun je er niet bij zijn? Geen nood, want
‘Iedereen Klassiek’ levert ook klassieke
muziek aan huis. Zo zijn er hartverwarmende optredens in zorgcentra, in een
opvangtehuis, in het PZ Onze-LieveVrouw…

www.klara.be/iedereenklassiek
info@bruggeplus.be (reserveren is nodig voor de gratis muzikale gidsbeurten)
050 44 20 02

IEDEREEN KLASSIEK
BOETIEK
Openingsuren van de deelnemende
handelszaken
Verschillende locaties
Bij Iedereen Klassiek hoort ook de actie ‘Iedereen Klassiek Boetiek’. Voor dit
initiatief worden de Brugse handelszaken uitgedaagd om hun etalage in een
‘Iedereen Klassiek’-jasje te steken.
Ben je benieuwd naar de Mozartpruiken,
kringwinkel-instrumenten,
concertzaalattributen of andere onverwachte muzikale spitsvondigheden
waarmee de creatieve Brugse ondernemers zullen uitpakken? Kom dan
shoppen op zaterdag 28 oktober en bewonder de etalages. De winnaars van
de etalagewedstrijd worden bekendgemaakt tijdens de live-uitzending van
Iedereen Klassiek op Klara.
Een lijst van deelnemende winkels staat op
klara.be/iedereenklassiek en op
brugge.be/shoppen-in-brugge.
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Maandag 30 oktober tot en
met vrijdag 3 november

Maandag 30 oktober tot en
met vrijdag 3 november

Basisschool de Ganzeveer,
Ganzenstraat 15

Van 7.30 tot 17.30 uur, behalve op woensdag 1 november
Verschillende locaties

Ook kleuters (4 tot 6 jaar) kunnen tijdens de herfstvakantie sporten,
spelen en plezier beleven. De Sportdienst, KAVVV en Fedes laten de
kampen verlopen volgens een bepaald thema waarin de kleuters zich
sportief en creatief kunnen uitleven. Beweging en creativiteit worden
op een speelse manier gestimuleerd door te dansen, te knutselen en
spelletjes te spelen.

Deze herfstvakantie komen zombies en vampieren naar de Kwibuspleinen. Ben je tussen 4 en 15 jaar? Kom dan meegriezelen op een van de
vijf locaties. Een halve dag meespelen kost 2,5 euro, een volledige dag
5 euro.

KLEUTERKAMP

OMNISPORTKAMP
Sportcentrum Koude Keuken,
Prangeweidedreef
In de herfstvakantie organiseren de Sportdienst, KAVVV en Fedes omnisportkampen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Tijdens deze kampen
maken de deelnemers op een uitdagende manier kennis met verschillende individuele sporten (hoogspringen, zwemmen... ) en met groepssporten (baseball, hockey... ).
www.brugge.be/sportkampen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
Inschrijven: inschrijven.feds.be/inschrijven

KWIBUS, ZET JE TANDEN ERIN

•
•
•
•
•

Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, Sint-Andries
(voor kinderen met of zonder beperking)
Basisschool De Pannebeke, Pannebekestraat 34, Sint-Jozef
(voor kinderen met of zonder beperking)
Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56, Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33, Sint-Michiels
Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3, Sint-Pieters

www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
facebook.com/kwibusbrugge
kwibus@brugge.be
050 44 83 33
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Maandag 30 oktober
tot en met vrijdag
3 november

KRIKRAK - FILMKAMP
'EN ACTIE!'

Van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur
Locatie wordt nog meegedeeld
Samen met Sarah Van Dale, regisseur bij
Ketnet en Karrewiet, maken kinderen tussen 8 en 12 jaar een KRIKRAK-promofilm.
Ze vullen het scenario aan, staan zowel voor
als achter de camera en ontdekken zo hoe
een film tot stand komt. Deelnemen kost 100
euro per kind.

www.krikrak.be

brugge.be

Donderdag 2 tot en met
zondag 5 november

Zaterdag 18 tot en met
zondag 26 november

Verschillende uren
Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw
Brugge, KAAP/De Werf, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Jeugdfilmfestival
en Lessen in het Donker, Academie Brugge
DKO, Eco-fab-lab Brugge en Raakvlak

Zwembad Jan Guilini, Keizer Karelstraat 41

KRIKRAK - FAMILIEFESTIVAL

Voor de derde keer slaan de Brugse cultuurhuizen en Brugge Plus de handen in
elkaar voor een groot familiefestival. Tijdens
Krikrak kunnen (klein)kinderen en (groot)
ouders vier dagen genieten van theater,
muziek, film, speelse rondleidingen, allerhande doe-activiteiten en een slotfeest in de
Stadsschouwburg. Beleef de spannendste
avonturen met onder meer een zoektocht in
het Groeningemuseum, een fotoworkshop in
het Concertgebouw, een dansvoorstelling in
het Cultuurcentrum en een circusconcert bij
KAAP. Alles is aangepast aan verschillende
leeftijden.

BRUGSE ZWEMBADDAGEN
Om de zwemsport te promoten worden van
18 tot en met 26 november de Brugse Zwembaddagen georganiseerd in het stedelijk
zwembad Jan Guilini. Dit jaar is het thema
‘Gezondheid en Sport’, met een link naar gezonde voeding. Er staan heel wat activiteiten
op stapel. Zo kun je een beroep doen op de
redders om je zwemstijl te verfijnen en wordt
de kajaksport belicht, met onder meer eskimoteren en kajakpolo.
www.brugge.be/zwembaddagen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zaterdag 25 november

APPLAB, CITYHACKS BRUGGE
Van 9.00 tot 12.00 uur
Ondernemerscentrum Brugge, Tolhuis,
Jan van Eyckplein 1
Vanaf vrijdag 24 november gaan Brugse ITbedrijven en -studenten 24 uur aan de slag
om innovatieve, digitale toepassingen te ontwikkelen voor hun stad.
Op zaterdag 25 november vanaf 9.00 uur kun
je alle creaties bewonderen en de prijsuitreiking bijwonen.
www.brugge.be/applab
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Donderdag 7 tot en met
zondag 17 december

DECEMBER DANCE

CURATED BY CHRISTIAN RIZZO
Verschillende locaties
In december kunnen dansliefhebbers genieten van het kruim van de hedendaagse dans
uit binnen- en buitenland. Na een focus op
Groot-Brittannië vorig jaar, is het deze keer
weer aan een gastchoreograaf om het programma mee te bepalen. Voor deze editie is
dat Christian Rizzo.
De Fransman Rizzo is een zeer kleurrijke
artistieke duizendpoot. Hij startte als rockmuzikant en modeontwerper en danste bij
grote namen als Mathilde Monnier en Vera
Montero. Toen hij met zijn eigen choreografische werk naar buiten kwam, was dat
meteen een schot in de roos. Sinds 2015 is
Christian Rizzo de artistieke leider van het
Institut Chorégraphique International – Centre Chorégraphique National de Montpellier
(ICI-CCN), het belangrijkste centrum voor
choreografie in Frankrijk.
Als curator van December Dance 17 stelt
Rizzo een programma samen waarin elk van
de artiesten zijn visie over lichamen in verandering weergeeft. Deze December Dance
wordt een trip vol gedaanteverwisselingen,
met onder meer Marlene Monteiro Freitas,
Marco Berrettini en CCN Ballet de Lorraine.
Vincent Dupont speelt een ingenieus spel
met licht, scenografie en geluid en Ohad
Naharin, die Natalie Portman trainde voor
de bekroonde film Black Swan, brengt werk
met zijn Batsheva Dance Company. December Dance Platform zet ten slotte twee dagen
jonge makers centraal.

www.decemberdance.be
In samenwerking met Concertgebouw Brugge. Met
steun van de Franse ambassade in België en van
het Institut français in het kader van EXTRA.

Zondag 10 december

MIDWINTERFEEST
GRATIS

Van 11.00 tot 18.00 uur
Balstraat en omliggende musea (Volkskundemuseum, Kantcentrum en Adornesdomein)
Het Midwinterfeest brengt voor de zestiende
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 wisselen snuisterijen, lekkere
hapjes en drank elkaar af. 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 bij aan de
knutseltafel voor gezinnen. 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
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Zaterdag 16 en
zondag 17 december

STERRENSTOET

KERSTVERHAAL VOOR GOEDE DOEL
Van 14.30 tot 16.30 uur
Door Brugse straten
Tijdens het weekend van 16 en 17 december trekt de Sterrenstoet
door de Brugse centrumstraten. Ruim honderd figuranten beelden het
kerstverhaal uit in een volkse, stemmige optocht. In de centrale straten
van de binnenstad krijg je een echte harmonie, een rijdende beiaard, de
drie koningen te paard, een grote kudde schapen, Maria op een ezeltje
op weg naar Bethlehem… te zien.
Vergeet vooral niet een centje te stoppen in de bussen die worden meegedragen, want je helpt er het goede doel mee.
De uitvalsbasis van de stoet is Oud Sint-Jan.
De Sterrenstoet is een organisatie van het Comité voor Initiatief
i.s.m. Stad Brugge.

www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

Zondag 31 december

BRUGGE FEEST

MEEZINGFEEST MET VUURWERK
‘t Zand
Van 22.45 tot 1.30 uur
In weinig andere steden wordt de jaarwisseling zo massaal en uitbundig
gevierd als in Brugge. De festiviteiten gaan om 22.45 uur van start op
’t Zand met ‘Brugge zingt van oud naar nieuw’. Samen met een gelegenheidskoor kun je luidkeels populaire hits van de voorbij jaren meezingen. Je kunt intussen terecht aan de diverse drankstandjes en in
de horecazaken in de buurt. Om klokslag middernacht wordt er even
verpoosd voor een spetterend vuurwerk. Daarna brandt het tweede gedeelte van het zangfeest los.
Brugge Feest is een organisatie van het Comité voor Initiatief i.s.m.
Stad Brugge.
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TENTOONSTELLINGEN

Tot en met zondag
8 oktober

COLLECTIEPRESENTATIE
MEMLING IN CONTEXT
Van 9.30 tot 17.00 uur (gesloten op maandag)
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38
Krijg een frisse blik op Hans Memlings schilderijen in het Sint-Janshospitaal. Deze collectie is van cruciaal belang om de werken
te kunnen begrijpen van een van de grootste
15de-eeuwse Europese meesters, Hans Memling (ca. 1435–1494). Hier bevinden zich de enige overgebleven gesigneerde én gedateerde
altaarstukken van Memling, die geldt als een
van de belangrijkste Vlaamse Primitieven.
De kunstwerken worden beschouwd als hoekstenen voor de wedersamenstelling van een
buitengewoon rijk oeuvre en bevinden zich nog
steeds in dit voormalige hospitaal, van waaruit
de opdracht kwam om de werken te maken.
De collectiepresentatie focust op de herkomst
van deze werken en hun rol in het beroemde
‘Memlingmuseum’ (1839), maar ook op het
wetenschappelijk onderzoek, inclusief de interpretatie van recent uitgevoerde infraroodreflectografie waarmee de ondertekeningen
werden onderzocht.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43

Tot en met zondag
22 april 2018

Tot en met maandag
31 december 2018

GRUUTHUUSE IN GALANT GEZELSCHAP. LEEFCULTUUR IN
18DE-EEUWS BRUGGE

WAT EEN MEISJE WETEN
MOET. HET HUISHOUDEN IN
DE JAREN 1930-1960

Van dinsdag tot en met zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16

Van dinsdag tot en met zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43

De tuin van het Gruuthusepaleis omvatte vroeger ook de huidige Arentshof. In het midden
van de 17de eeuw werd de site echter gesplitst
en kreeg het Gruuthusepaleis nieuwe buren.
Opeenvolgende eigenaars bouwden in ‘de hof’
aan een riante woning. Van die 18de-eeuwse
bewoners is geweten dat ze er een luxueuze
levensstijl op nahielden. De tentoonstelling
weerspiegelt deze wereld van leven en genieten. Een vleugje muziek, exquise kant aan de
mouwen, een snuifje uit een exotisch ogende
tabaksdoos, een verzameling koralen en
schelpen, zilver, tin en parelmoer: welkom in
de weelderige wereld van de Brugse elite!

Voor de meeste meisjes die opgroeiden in de
jaren 30, 40, 50 en 60 gold het huisvrouwschap
als hoogste ideaal. De collectiepresentatie
‘Wat een meisje weten moet’ toont hoe het
runnen van het huishouden evolueerde tussen
1930 en 1960. Verlichtten nieuwe huishoudelijke apparaten de huishoudelijke taken? Of legden zij de lat alleen hoger? En welke verwachtingen en ideaalbeelden kregen jonge vrouwen
mee via damesbladen en reclame? Deze expo
is een uitbreiding van de opstelling ‘Kinderen
van toen, senioren van nu’, over de leefwereld
in de jaren 1930-1960.
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Zaterdag 9 september 2017 tot en
met zondag 28 januari 2018

Dinsdag 19 september tot en
met zondag 7 januari 2018

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten op maandag, op 25 december en op 1 januari.
Groeningemuseum, Dijver 12

Van dinsdag tot en met zondag, 9.30 tot 17.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43

DE BLOEIPERIODE VAN DE BRUGSE ACADEMIE

De Brugse Academie viert dit jaar haar driehonderdjarig bestaan. Daarom
organiseert het Groeningemuseum een kleine collectiepresentatie over de
belangrijkste Brugse kunstenaars uit de tweede helft van de 18de en de
eerste helft van de 19de eeuw. In die periode beleefde de schilderkunst in
Brugge een nieuw hoogtepunt. De Brugse Academie stond toen gekend
als een van de beste van het land en speelde een voortrekkersrol. Ze leidde
verschillende kunstenaars op die hun opleiding in het buitenland vervolledigden en vervolgens een internationale loopbaan uitbouwden. Jean-François Legillon en Joseph-Benoît Suvée schopten het zelfs tot lid van de ‘Académie royale’ in Parijs. Deze presentatie groepeert werk van onder meer
Matthias de Visch, Jan Anton Garemijn, Jean-François Legillon, Gerard de
San, Jean-Bernard Duvivier, Albert Gregorius, Joseph-Denis Odevaere en
François-Joseph Kinsoen.
www.museabrugge.be

VELODROOM TE GAST

Al meer dan veertig jaar verzamelen Noël Schollier en zijn echtgenote Nicole Jonckheere uit Snellegem oude tweewielers en alles wat met fietsen
heeft te maken. De hele collectie is ondergebracht in een privémuseum in
de tuin van het echtpaar: de Velodroom.
Omdat de fiets dit jaar zijn tweehonderdste verjaardag viert, is de Velodroom dit najaar te gast in het Volkskundemuseum. In de traditiekast zijn
allerlei fietsattributen te zien: lantaarns, bellen, merk- en taksplaten,
fietspompen, reclameborden… Daarnaast lenen de Onvergetelijke Retrofietsers van Ettelgem (ORE) een aantal van hun rijwielen uit. Die illustreren
een belangrijke evolutie in de fietsgeschiedenis.

EXTRA

`Le professeur vélo vertelt': Toon Duyck (ORE) neemt je drie zaterdagen mee langs tweehonderd jaar fietshistorie, op 14, 21 en 28 oktober, van 10.00 tot 11.00 uur. De vertellingen bijwonen is gratis voor
iedereen die in het bezit is van een toegangsticket voor het Volkskundemuseum.

www.museabrugge.be
www.museumdevelodroom.be
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Zaterdag 23 september tot en
met zondag 22 oktober

FREE SPACE: PLAYTIME 1

MARTHE COOLENS & EMMA POLLET
Van 13.00 tot 18.00 uur
(gesloten op dinsdag)
Bogardenkapel, Katelijnestraat 86
Playtime is de titel van een project dat twee tentoonstellingen, een reeks
workshops en een dag over digitale games omvat. In deze reeks worden
verschillende aspecten van spel, spelen en ‘gaming’ in onze actuele cultuur benaderd. De tentoonstelling Free Space: Playtime 1 in de Bogardenkapel speelt met het gegeven ‘spel’ in de letterlijke en metaforische zin.
De jonge kunstenaars Marthe Coolens (°1992) en Emma Pollet (°1991)
bedenken een nieuwe installatie waarin het spelmotief op het niveau van
het creatieve proces aan bod komt. Samen ontwikkelen ze een boeiend
parcours waarin de zoektocht van de bezoeker zelf voorop staat. De toegang is gratis.
www.ccbrugge.be

Vrijdag 13 oktober
tot en met zondag
21 januari 2018

PIETER POURBUS EN DE
VERGETEN MEESTERS
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00
uur. Gesloten op maandag, op 25 december
en op 1 januari.
Groeningemuseum, Dijver 12
Dé tentoonstelling van het najaar is ongetwijfeld ‘Pieter Pourbus en de vergeten meesters’.
In het Brugge van vandaag herontdek je eeuwenoude en vergeten schilderkunst. Je komt
oog in oog te staan met talenten zoals Pieter
Pourbus, Marcus Gerards, Pieter I Claeissens
en zijn zonen Gillis, Pieter II en Antonius. Jammer genoeg zijn ze eeuwenlang onbekend en
onbemind gebleven bij het publiek. Tot vandaag!
www.museabrugge.be
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Zaterdag 21 oktober tot en
met zondag 19 november

INPUT/OUTPUT

Vrijdag 20 oktober
tot en met zondag
25 februari 2018

Van 13.00 tot 18.00 uur
(gesloten op dinsdag)
De Bond, Buiten Smedenvest 1

WILLIAM KENTRIDGE.
SMOKE, ASHES, FABLE

Dit jaar organiseert Cultuurcentrum Brugge in
De Bond de zevende editie van Input/Output, de
wedstrijd voor jonge professionele beeldende
kunstenaars.

Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00
uur. Gesloten op maandag, op 25 december
en op 1 januari.
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38
Sinds zijn internationale debuut op de DOCUMENTA X in 1997, verwierf de Zuid-Afrikaanse
kunstenaar William Kentridge (°1955) wereldwijde faam. Deze tentoonstelling toont uitzonderlijke kunstwerken, speciaal gerealiseerd
door Kentridge voor het achthonderd jaar oude
Sint-Janshospitaal in Brugge. De blikvanger
van deze tentoonstelling is de video-installatie
van Kentridge ‘More Sweetly Play the Dance’,
een hedendaagse interpretatie van de Dodendans uit de middeleeuwen, opgebouwd rond de
thema’s van trauma en genezing.
Door de ontstane dialoog tussen de tentoongestelde kunstwerken en de opmerkelijke
ziekenhuisomgeving wordt kunst een krachtig
werkinstrument om de verschillende lagen van
de geschiedenis met elkaar te verenigen.
www.museabrugge.be

Een professionele jury koos twee winnaars en
een reeks geselecteerde kunstenaars krijgt de
kans om werk te laten zien. In 2017 staat gastcurator Roxane Baeyens in voor de presentatie
van deze tentoonstelling. De toegang is gratis.
www.ccbrugge.be

EXTRA

Lecture-performance door William
Kentridge in het Concertgebouw op 17
oktober. Tickets via Concertgebouw.be.
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KERMISSEN

Zaterdag 6 januari
tot en met zondag
14 januari 2018

FOTONALE BRUGGE
Brugotta Hal, Burg
10.00 tot 17.00 uur

Met deze toonaangevende wedstrijd zet Cultuurcentrum Brugge fotografisch talent in de
kijker. Voor de zesde editie dagen de organisatoren alle fotografen uit om hun visie te
geven op het jaarthema ‘spel’ en die op de
gevoelige plaat vast te leggen.
Uit de inzendingen selecteert een professionele jury drie winnaars en vijftig foto’s die
zullen deel uitmaken van de jaarlijkse tentoonstelling in de Brugotta Hal op de Burg,
begin januari 2018. De toegang is gratis.

DEELNEMEN?

Wil je zelf meedoen aan Fotonale
Brugge? Via fotonale@brugge.be ontvang je zowel het inschrijvingsformulier als het reglement. Deelnemen kan
tot 1 oktober 2017.

www.ccbrugge.be

Op een aantal Brugse pleinen strijkt dit najaar de kermis neer. Dankzij dit overzicht mis je
geen enkele attractie.

Tot en met woensdag
6 september

Zaterdag 28 oktober tot en
met zondag 5 november

ASSEBROEKSEFOOR
Gaston Roelandtsplein

WINTERFOOR ’T ZAND
’t Zand (kant Concertgebouw)

Zaterdag 16 tot en met
woensdag 20 september

Zaterdag 28 oktober tot en
met zondag 17 december

GROTE FOOR SINT-KRUIS
Beide pleinen aan de kerk

WINTERFOOR JAN VAN EYCKPLEIN
Jan van Eyckplein

Zaterdag 7 en
zondag 8 oktober

Zaterdag 28 oktober tot
en met zondag 7 januari

ZWANKENDAMMEHERFSTFOOR
plein kerk Wulfsberge/
Lisseweegse Steenweg

WINTERFOOR SIMON STEVINPLEIN
Simon Stevinplein
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ELKE WOENSDAG
OPEN TOT 20.00 UUR
Om de openingstijden nog meer aan te passen aan de behoeften van de
Bruggelingen, kiest Stad Brugge ervoor om het Huis van de Bruggeling
vanaf september 2017 elke dag te openen om 8.30 uur. De avondopening
op donderdag valt weg, de avondopening op woensdag tot 20.00 uur blijft
behouden. Op vrijdag en zaterdag sluiten de deuren voortaan om 12.30 uur.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.30 tot 17.00 uur
8.30 tot 17.00 uur
8.30 tot 20.00 uur
8.30 tot 17.00 uur
8.30 tot 12.30 uur
8.30 tot 12.30 uur
gesloten

Op zondagen en op officiële feestdagen is het
Huis van de Bruggeling gesloten.
De themabalies in het Huis van de Bruggeling werken op afspraak.
Maak je afspraak aan de onthaalbalie, telefonisch (050 44 8000) of
via afspraken.brugge.be.
Online kun je via www.brugge.be/onlineaanvragen heel
wat administratie 24u/24u zelf in orde brengen.

Huis van de Bruggeling
Dienstverlening op afspraak
www.brugge.be
050 44 8000
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WEDSTRIJD
Hoeveel topchefs nemen dit
jaar deel aan Kookeet?
Vijf uitverkorenen winnen elk twintig Kookeet-jetons. We verwittigen de
winnaars persoonlijk. Zij kunnen tijdens Kookeet de gewonnen jetons
afhalen aan de infostand.

Voornaam en naam

Stuur je antwoord voor 18 september 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.

Geboortejaar
Adres

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

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.

