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BESTE BRUGGELING

I

n de Zomeragenda van BiS vindt u een handig overzicht van
de vele evenementen en activiteiten die u in onze stad kunt
beleven in juli, augustus en september.

De Marmot, het beeldhouwwerk op het Ghandiplein in SintJozef, is iedereen wel bekend. Op vraag van de buurtbewoners en naar aanleiding van Brugge 2002 - Culturele Hoofdstad van Europa, ontwierp Anton Cotteleer het kunstwerk als
symbool voor de samenhorigheid en het wijkgevoel in SintJozef. Dit gevoel leeft uiteraard in alle deelgemeenten van de
stad. De vele wijkinitiatieven die het hele jaar door worden
opgezet, bewijzen keer op keer dat Brugge bruist. Van volkstuintjes tot soepcafés, een permanente barbecue-installatie,
het succes van cohousingprojecten … Bruggelingen springen
graag samen op de kar om hun stad mee te maken.
In de zomer komen heel wat van deze activiteiten tot bij u.
De Uitwijkenkaravaan brengt een woordeloze circusact naar
vijf verschillende wijken en grote broer Cirque Plus viert zijn
tiende verjaardag met een driedaags gratis festival vol humor
en acrobatie.

Neem een foto van het mooie,
zomerse Brugge en post die
onder de hashtag #visitbruges

Voor de muziekliefhebber wordt het moeilijk kiezen, want het
aantal concerten (ook gratis) is groot: Vama Veche, MOODS!,
Cactusfestival, WECANDANCE, Benenwerk, Burgrock, Feest
in ’t Park, Klinkende Kroegen …
Ook wie het graag wat rustiger aan doet, krijgt een waaier aan
mogelijkheden: veel tentoonstellingen lopen de hele zomer
lang. Met Vélo Baroque fiets je het Brugse Ommeland door en
Lissewege baadt weer in gezelligheid tijdens het Lichtfeest.
Laten we hopen op een fantastische zomer met veel zon, volle
terrassen, muziek en leuke ontmoetingen. Neem een foto
van het mooie, zomerse Brugge, post die onder de hashtag
#visitbruges en deel uw trots met de wereld. Misschien wint
u wel een van de mooie prijzen!
Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

#visitbruges
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TROTS OP JE STAD?
#VISITBRUGES!
Stad Brugge en de toeristische sector
doen een beroep op jou, trotse Bruggeling! De samenhorigheid en de fierheid
die Bruggelingen verbinden, verdienen
een plaatsje in de kijker. Tag daarom
je mooiste beelden van Brugge met
#VisitBruges op de sociale media (Instagram, Twitter, Facebook …) en geef extra
glans aan de internationale uitstraling
van onze stad. Aarzel ook niet om veel
sfeerfoto’s te nemen tijdens een van de
vele zomerevenementen in Brugge!
Elke week is er een mooie prijs voor de
beste bijdrage.

Tot en met vrijdag
26 augustus, elke vrijdag

ZOMEREN OP DE VISMARKT
Van 16.00 tot 23.00 uur
Vismarkt
Ook dit jaar kun je tot en met 26 augustus
elke vrijdagavond op de Vismarkt terecht
voor een hapje, een drankje en een gezellige ontmoeting in een authentiek kader. De
plaatselijke handelaars laten je er allerlei
lekkers proeven en enkele optredens zorgen
voor muzikale verwennerij.

visit
bruges

De Vismarkt als culinaire ontmoetingsplaats
is een van de vele initiatieven die voortkomen
uit ‘de toekomst van Brugge’.
www.brugge.be/economie
050 44 46 70
www.detoekomstvanbrugge.be
toekomst@brugge.be
050 44 86 73
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Tot en met zondag
28 augustus

Tot en met woensdag
14 september

DANSEN OP DE VISMARKT

BEIAARDCONCERTEN

INTERNATIONALE FOLKLOREDANS,
SALSA EN ARGENTIJNSE TANGO
Van 18.00 tot 22.00 uur en op 20, 27 en
28 augustus vanaf 17.00 uur
Vismarkt
Tijdens de zomermaanden is de Vismarkt
weer een grote dansvloer, met folkloredans
op donderdag, salsa op zaterdag en Argentijnse tango op zondag. Iedereen is welkom
en deelnemen is gratis. Op vrijdagavond kun
je met collega’s, vrienden en familie aperitieven op de Vismarkt.
Folkloredans op donderdagen 7, 14, 21, 28
juli en 4, 11, 18, 25 augustus.
Salsa op zaterdagen 11, 18, 25 juni, 2, 9, 16,
23, 30 juli en 6, 13, 20, 27 augustus.
Tango op zondagen 12, 19, 26 juni, 3, 10, 17,
24, 31 juli en 7, 14, 21, 28 augustus.
www.danskedoen.be
www.salsadebrujas.be
www.pasosdebrujas.be

Elke maandag- en woensdagavond
Vanaf 21.00 uur
Belfort
In tegenstelling tot wat er in de vorige BiS
werd vermeld, vinden de gratis beiaardavondconcerten in de zomer plaats op
maandag- en woensdagavond.
Verschillende binnen- en buitenlandse topbeiaardiers bespelen op deze avonden de
Brugse beiaard. Op de binnenplaats van het
Belfort wordt een luisterplaats voorzien. Op
13 juli, 20 juli, 3 augustus en 10 augustus zijn
er door andere evenementen geen concerten.
Naast de avondconcerten kun je het hele jaar
door genieten van de beiaardbespelingen op
woensdagen, zaterdagen en zondagen om
11.00 uur.
Het volledige programma vind je binnenkort op
https://bezoekers.brugge.be/nl/beiaard-belfort.

Zaterdag 25 juni

BELEEF MAGDA, EEN
HELE ZOMER LANG
11.00 uur
Magdalenakerk (aan het Astridpark)
Sinds februari denken 22 studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven na over
de toekomst van de Magdalenakerk. In de
kerk vinden vieringen plaats, maar wat is er
nog mogelijk? Een koffiebar? Een winkel?
De studenten zoeken het uit en gaan in
gesprek met 22 (Brugse) organisaties die
graag de Magdalenakerk willen gebruiken
voor hun project. Daarna zetten ze de wensen om in ontwerpen.
Op zaterdag 25 juni stellen de toekomstige
interieurarchitecten hun maquettes voor aan
alle Bruggelingen tijdens een feestelijk moment in de Magdalenakerk. Tijdens de zomer
worden een aantal ontwerpen al gerealiseerd.
www.magda-plus.be

#visitbruges
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Zaterdag 25 juni

FEEST IN ‘T PARK

GRATIS MONDIAAL FESTIVAL
Van 14.00 tot 0.30 uur
Minnewaterpark
Feest in ’t Park laat de wereld op je los met
The Subtitles, Proyeccion Latina, de Bob
Marley tributeband ‘The Rootsriders’ en Radio Martiko.
Dans mee met de Zuid-Amerikaanse Altiplano en laat je meevoeren door de ritmes
van Afrikaanse percussie en Japanse taikodrums. Geniet van de zuiderse keuken aan
een van de vele infostandjes en terrasjes van
de bazaar en waag je aan de fairtradekookbattle. Bezoek een workshop mondharp en
ga met de kinderen op wereldreis in het wereldkinderdorp. Daar vinden tientallen wereldspelen en muziek-, dans- en creaworkshops plaats.
www.feestintpark.be
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Zaterdag 25 juni en
zondag 26 juni

BRUGGE JAPAN DAY

VOORSTELLING VAN TRADITIONELE
JAPANSE CULTUUR
25 juni:
- van 10.00 tot 17.00 uur:
workshops en tentoonstelling
- van 20.00 tot 22.30 uur: optreden
26 juni:
- van 10.00 tot 17.00 uur:
tentoonstelling
- van 15.00 tot 17.30 uur: optreden
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
Brugge Japan Day is een traditioneel Japans
cultuurevenement ter ere van de 150ste verjaardag van de vriendschap tussen België en
Japan. Iedereen is welkom in de Stadsschouwburg om er te proeven van de Japanse cultuur.
Bezoek de tentoonstelling ikebana, neem zaterdag deel aan workshops over papierkunst,
inkttekenen of woon een theeceremonie bij.
Op het podium kun je genieten van livemuziek (met taikodrummers en met instrumenten zoals de koto, de shamishen en de
shakuhachi), dans en een kimonoshow.
www.facebook.com/brugge.japanday

Zondag 26 juni

ZEEWIJDINGSPROCESSIE
EN ZEEWIJDING
Van 10.00 tot 12.30 uur
Visserskruis, Zeebrugge
Naar aloude gewoonte staat deze dag in het
teken van traditie, met de jaarlijkse zeewijdingsprocessie en de zeezegening. Rond
10.00 uur vertrekt de stoet in de Zustersstraat. De figuranten in traditionele klederdracht volgen een mooi parcours tot aan het
Visserskruis op de Omookaai. De kinderen
van de lokale basisschool Roezemoes lopen
mee. Aansluitend worden vanaf 11.00 uur de
overleden vissers op zee herdacht en wordt
de zee gezegend tijdens een eucharistieviering aan het Visserskruis. Bij slecht weer
vinden de viering en de zegening plaats in de
Sint-Donaaskerk.
Pastorie Zeebrugge
050 54 40 18
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Donderdag 30 juni

WERFWANDELING
ASSEBROEKSE MEERSEN
Van 19.30 tot 21.30 uur
Kruispunt Kerkdreef en Kerklaan, Assebroek
Sinds de zomer van 2015 is de herinrichting van
natuurgebied de Assebroekse Meersen bezig.
Wil je er meer over weten? Kom dan op 30
juni naar de werfwandeling.
De Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos geven een uitgebreide toelichting.
Afspraak aan het kruispunt van de Kerkdreef en de Kerklaan om 19.30 uur. Het
einde is voorzien rond 21.30 uur. Stevig
schoeisel is aanbevolen.
Inschrijven vóór 28 juni via
projectsecretariaat.brugge@vlm.be.
www.vlm.be

brugge.be

Donderdag 30 juni tot
en met dinsdag 5 juli

Zondag 3 juli

VAMA VECHE

VAMA VECHE’S
ENERGIEDAG

Van 14.00 tot 1.00 uur
Astridpark

Van 14.00 tot 18.00 uur
Astridpark

Van 30 juni tot en met 5 juli neemt Het Entrepot de ‘Botanieken Hof’ in voor het gratis
zomerfestival Vama Veche, een totaalpakket voor elke leeftijd in een uniek decor.
‘s Namiddags is er doorlopend kinderpret en
‘s avonds geniet je van livemuziek en optredens. In het Vama Veche Parkrestaurant kun
je een hapje eten.

Het Entrepot en Transform3 - platform voor een klimaatneutrale economie - willen de bezoekers van
Vama Veche onderdompelen in een
energiebad. Geen theoretisch gedoe, maar klimaattips die er écht
toe doen. Nic Balthazar, boegbeeld
van de Klimaatzaak, modereert een
levendig debat over acties die het
verschil kunnen maken. Maak ook
een testritje met een e-bike of een
elektrische wagen.

GRATIS ZOMERFESTIVAL

Daarnaast vind je de vertrouwde ingrediënten van het Vama Veche-recept terug: zomerse deuntjes van de Platendraaiers, het
populaire pop-upterras (mét cocktailbar),
gekke voorstellingen en interventies en een
gemoedelijke zomerse sfeer.
Nieuw dit jaar is de Vama Veche Energiedag
(zie kader). Daarmee wordt #VV16 groener dan ooit tevoren!
www.vamaveche.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80

Deze seri
euze problematiek wordt
aangekaart in de zomerse sfeer van
Vama Veche. Zo wordt het noodzake
lijke aan het aangename gekoppeld.

www.transform3.be
www.vamaveche.be

#visitbruges
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Vrijdag 1 en
zaterdag 2 juli

Vrijdag 1 juli tot en met
woensdag 31 augustus

Vrijdag 1 juli tot en met
woensdag 31 augustus

NAVY DAYS

ZON, ZEE … ZORGELOOS

STRANDBIBLIOTHEEK

Van 10.00 tot 18.00 uur
Marinebasis Zeebrugge
Twee dagen lang spring je van het ene indrukwekkende schip op het andere onder
begeleiding van matrozen uit binnen- en buitenland. Je kunt er ook tal van tentoonstellingen en demonstraties bezoeken.
www.mil.be/navycomp

EEN TOEGANKELIJK STRAND
VOOR IEDEREEN

Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge (Badengebouw)
Zon, Zee … Zorgeloos zorgt ervoor dat mensen met mobiliteitsproblemen in alle comfort een gezellige dag op het strand kunnen
doorbrengen. Stad Brugge voorziet hiervoor
een aangepast toilet en een douche in het
Badengebouw. Je kunt er ook strandrolstoelen en tiralo’s (een rolstoel waarmee
je tot aan de zee geraakt) gratis ontlenen.
Jobstudenten en assistenten staan klaar
waar nodig.
dienst.welzijn@brugge.be
050 32 77 90
www.brugge.be/zon-zee-zorgeloos
Begeleiding reserveren via 0472 90 08 45.

Van 11.00 tot 18.00 uur
Strand Zeebrugge (Badengebouw)
De Zeebrugse Strandbibliotheek is ook deze
zomer van de partij. Boekenwurmen en andere lezers kunnen er gratis tal van romans,
tijdschriften, thrillers, jeugdboeken en strips
ontlenen.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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Elke donderdag in
juli en augustus

FILMOPHETSTRAND
14.30, 16.30 en 20.00 uur
Strand Zeebrugge
Vervang zachte zetels door een handdoek op het
zand, reclame door het ruisen van de zee en popcorn door de zon en een zilte zeebries en je krijgt
Filmophetstrand. Het grootste strand van de kust
doet elke donderdag van de zomer dienst als unieke openluchtbioscoop. Om 14.30 uur start een film
voor het jongere publiek. Daarna, om 16.30 uur,
volgt een jeugdfilm, geselecteerd door het Jeugdfilmfestival. Om 20.00 uur begint de hoofdfilm. Op
de affiche van deze zomer staan onder meer The
Good Dinosaur, Binnenstebuiten, Café Derby en
Spectre. Het volledige programma vind je op de
website van Brugge Plus.
www.bruggeplus.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Vrijdag 1 juli tot en met
woensdag 31 augustus

STRANDANIMATIE
EN SPORTACTIVITEITEN
Van 11.00 tot 17.00 uur
Sportstrand Zeebrugge (Badengebouw)
Kom naar het enige sportstrand van de kust!
Er zijn gratis initiaties in diverse sportdisciplines en er is animatie door gekwalificeerde
lesgevers. Vrij sporten kan ook.
www.brugge.be/strandanimatie-zeebrugge
sportdienst@brugge.be
050 72 70 00

DE SCHATTEN VAN
VLIEG TIJDENS
FILMOPHETSTRAND
Vlieg heeft een piratenschat verstopt
op het strand van Zeebrugge. Piraten
van 6 tot 12 jaar kunnen na de film op
zoek gaan naar de Schat van Vlieg.
Ontcijfer de tips en gebruik de schatkaart om de juiste plek te vinden. Graaf
als eerste de schatkist uit het zand en
ontdek de geheime inhoud! Let goed
op, want er liggen kapers op de kust …

#visitbruges

10

Vrijdag 1 juli tot en met
zondag 11 september

PRE-TRIËNNALE

HEDENDAAGSE KUNST EN CAFÉ AAN
DE GENTPOORT
Gentpoort: dinsdag tot en met zondag van
9.30 tot 18.00 uur
Urb Egg-café: zondag tot en met donderdag
van 11.00 tot 22.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 11.00 tot 0.00 uur
Gentpoort en grasveld ernaast, Boninvest
Triënnale Brugge blijft prikkelen en verrassen tijdens de zomermaanden. Het kunstenaarscollectief HeHe keert terug met
ventilatieschachten, moderne schoorstenen bovenop de eeuwenoude Gentpoort. De
dampen mengen zich met de geluiden van de
stad aan de rand van het water.
Het Urb Egg-café kon niet ontbreken als
zomerse pop-up bar. Het grasveld naast
de Gentpoort wordt deze zomer dé plek om
vrienden te treffen bij een fris glas en een
hapje.
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02

Zaterdag 2 juli 2016

TAPTOE BRUGGE

WERVELEND MUZIKAAL SHOWSPEKTAKEL VAN TOPSHOWKORPSEN
Van 20.00 tot 22.00 uur
(voorprogramma vanaf 19.00 uur)
Burg
De 29ste editie van Taptoe Brugge is een
fantastisch showspektakel met de beste
binnen- en buitenlandse showkorpsen. Met
de Burg als prachtig decor brengen deze
topshowbands niet minder dan vier shows.
Uniek in de wereld is de medewerking van de
Brugse beiaard.
Tickets kosten 20 euro voor ongenummerde
tribuneplaatsen en 40 euro voor genummerde tribuneplaatsen. Ze zijn te koop in de
Noordzandstraat 52 op maandag, dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.
www.fedekam.com
fedekamwvl@fedekam.com
050 31 87 64

6, 13, 20 en 27 juli en 3,
10, 17, 24 en 31 augustus

KLINKENDE KROEGEN
GRATIS CONCERTEN

Van 20.00 tot 0.00 uur
Diverse kroegen in de Brugse binnenstad
Sinds 1999 zorgt Klinkende Kroegen voor een
grote opkomst in of rond diverse cafés in de
Brugse binnenstad. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want per avond vinden er op drie
verschillende locaties gratis concerten in
verschillende genres plaats.
Het volledige programma vind je op
www.uitinvlaanderen.be.
dienst.vergunningen@brugge.be
050 44 83 67
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DIT JAAR VINDEN DE FESTIVITEITEN ROND DE GULDENSPORENVIERING UITZONDERLIJK NIET OP 10 EN 11 JULI
PLAATS, MAAR OP 8 EN 9 JULI. JE KUNT ALLE CONCERTEN OP DE BURG GRATIS BIJWONEN.

BURGROCK
Zaterdag 9 juli
Burgrock vzw organiseert de twaalfde Burgrock, een dag met verschillende muziekgenres en talentvolle groepen.

11 JULIVIERING
Vrijdag 8 juli

Zaterdag 9 juli

19.00 uur: Academische Zitting, uitreiking van
de Gulden Spoor en de Jan Heemprijs. Muzikaal intermezzo door de saxofonist ‘Ironsax’.

BREYDEL EN DE CONINCKWANDELING

20.30 uur: bloemenhulde aan het standbeeld
van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de
Markt onder begeleiding van SFX-Speelschaar. Luiden van de zegeklok in het Belfort.

Langs een rustig parcours met pleintjes en
vestingen ontdek je het onbekende Brugge.
Er zijn drie afstanden (6, 12 en 19 km) die je
individueel en op je eigen tempo kunt bewandelen. Uitblazen kan op een van de verzorgde
rustplaatsen.

21.00 uur: Cajun Moon
Cajun Moon is een van de betere Brugse
covergroepen. De band brengt vooral klassiekers uit het singer-songwritersrepertoire, met werk van Randy Newman, Stephen
Stills, Paul Simon en John Fogerty.
22.45 uur: Het Zesde Metaal
West-Vlaams is de moedertaal van Wannes
Cappelle, frontman van Het Zesde Metaal.
Cappelles teksten staan bol van de poëzie,
en ook live blijkt hij tussen de nummers door
een rasverteller.
www.elfjuli.org

Van 8.00 tot 15.00 uur

Deelnemen kost 1,5 euro. Leden van Aktivia
betalen 1,1 euro. Inschrijven tussen 8.00 en
15.00 uur in de lokalen van het V.T.I. in de
Boeveriestraat.
www.brugsemettenwandelclub.be

In de paasvakantie selecteerde de jury van de
wedstrijd Commarocks vijf jonge bands. Zij
strijden tijdens de rockrally op de Burg voor
eeuwige roem.
‘s Avonds is er het hoofdprogramma. De eerste die het podium mag betreden, is de winnares van de rockrally van vorig jaar: Camillefois. Deze zoetgevooisde singer-songwriter
timmerde het voorbije jaar aan nieuw materiaal en lanceerde in februari haar eerste
single: ‘Coffee and dreams’.
Daarna is het aan Janez Detd. Zij brengen
hun project Punk Rock High School. De stomende set, in onvervalste Janez Detd-stijl,
bestaat uit nummers die de band doorheen
de jaren beïnvloed hebben.
ROCKRALLY
16.30 uur: Louie (Gent)
17.30 uur: Cleo (Brugge)
18.30 uur: Elektrik Blue (Gent)
19.30 uur: Spit Fox (Gent/Brugge)
20.30 uur: MANTIS (Maaseik)
HOOFDPROGRAMMA
21.30 uur: Camillefois
22.50 uur: Janez Detd
Punk Rock High School
www.facebook.com/burgrockbrugge

#visitbruges
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CACTUSFESTIVAL

Vrijdag 8 tot
en met zondag
10 juli
Minnewaterpark
Brugge maakt zich op voor de komst van o.a.
AIR, Damien Rice, Wilco, Calexico, The Cinematic Orchestra, Gregory Porter, Charles
Bradley, Kurt Vile, Goat en Daniel Norgren.
De Belgen zijn ook goed vertegenwoordigd op
deze 35ste editie, met Black Box Revelation,
SX, Tourist Le MC, Flying Horseman ... Alle
artiesten spelen op hetzelfde podium. Tijdens
de pauzes is er ruimte voor de etende én spelende mens. Het cateringaanbod brengt de wereld in een variatie van geuren en smaken op
je bord. De sfeervolle parkomgeving wordt voor
de gelegenheid extra aangekleed met onder
meer de nieuwe Cactus Oasis waar het in of
bij het zwembad heerlijk verpozen is. Op naar
de zomer!

Gregory Porter

www.cactusfestival.be
info@cactusmusic.be

Laura Mvula

Tourist LeMC
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AIR

Dinsdag 19 tot en met
donderdag 21 juli

BRUGGE TRIPELDAGEN
BIJNA GRATIS
MUZIKAAL VOLKSFEEST

Wilco

Vrijdag 8 juli tot en met
zondag 25 september

BEELDEN IN HET WITTE DORP
Ter Doest en centrum Lissewege
Tijdens de gratis openluchtexpo ‘Beelden in
het Witte Dorp’ worden de meest pittoreske
plekken van Lissewege kunstig ingepalmd
door de werken van meer dan honderd nationale en internationale beeldende kunstenaars. De exacte route en een lijst van de
deelnemers vind je op de website van Beeldenroute.
Damien Rice

www.beeldenroute.be
info@beeldenroute.be

Dinsdag 19 en woensdag 20 juli
van 20.00 tot 0.00 uur
Donderdag 21 juli van 17.30 tot 0.30 uur
Markt
In het kader van de nationale feestdag organiseert het Comité voor Initiatief de Brugge
Tripeldagen. Drie dagen lang krijg je populair
amusement aangeboden op de Markt, het
kloppende hart van Brugge. Tijdens dit festijn komt iedereen muzikaal aan zijn trekken.
De eerste twee dagen betaal je 2 euro, op de
derde dag is de toegang gratis.
Op 19 juli kun je Gibson Brothers, Eveline Cannoot en Jo Vally aan het werk zien. Ze worden
allen begeleid door de Golden Bis Band. Op 20
juli treden De Romeo’s, Soulbrothers en Cleymans & Van Geel op. Op de slotdag is het aan
Le Grand Julot, Edje Ska, Benny Scott en het
meezingfeest Vlaanderen Zingt.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be
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CIRQUE PLUS: TIENDE EDITIE

Vrijdag 22
tot en met
zondag 24 juli
GRATIS CIRCUSFESTIVAL
Van 13.30 tot 21.00 uur
Tuin Grootseminarie, Peterseliestraat
Cirque Plus mag dit jaar tien kaarsen uitblazen. Dit gratis driedaagse circusfestival met
(inter)nationale circusartiesten is een must in
het Brugse zomeraanbod. Aan de inhoud wordt
niet gesleuteld: humor, acrobatie, een vleugje
emotie, een gezellig zomerterras en heel veel
sfeer zijn al tien jaar de vaste ingrediënten van
Cirque Plus. Dit alles staat garant voor plezier
met grote P.
Opgelet: Cirque Plus zal dit jaar op vrijdag, zaterdag en zondag plaatsvinden in plaats van op
zaterdag, zondag en maandag.
www.cirqueplus.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

#visitbruges
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Zaterdag 16 juli tot en
met woensdag 20 juli

CIRCUSTOER UITWIJKEN
DE SCHATTEN VAN VLIEG
TIJDENS CIRQUE PLUS
Vlieg hing een cijferslot aan de schatkist van Cirque Plus.
Schattenjagers van 6 tot 12 jaar kunnen de code kraken. Bekijk Cirque Plus
door vier verschillende brillen en ontdek de vier cijfers.
Open het slot en ontdek de geheime
inhoud!
www.cirqueplus.be

Vanaf 18.30 uur
Vijf Brugse wijken
De Uitwijkenkaravaan trekt weer naar de
Brugse wijken met een circusact. Dit jaar
brengt gezelschap Toi d’abord ‘Tu Viens!’,
een clowneske, woordeloze voorstelling met
twee jongleurs. De circustoer van Uitwijken is de voorbode van grote broer Cirque
Plus. Alle data en locaties vind je terug op
www.uitwijken.be.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

14 Juni

13 Juni

28 Juni

5 Juli

• Vama Veche

12Juli

19 Juli

• Circustoer Uitwijken
• Brugge Tripeldagen

26 Juli

27 Juni

4 Juli

• Vama Veche

11 Juli

18 Juli

• Circustoer Uitwijken

25 Juli
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21 Juni
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DINSDAG

MAANDAG

28 Juli
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

• Klinkende Kroegen

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Brugge Tripeldagen
Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

27 Juli

• Klinkende Kroegen
• Circustoer Uitwijken
• Brugge Tripeldagen

21 Juli

• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

• Klinkende Kroegen

20 Juli

14 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

7 Juli

13 Juli

• Klinkende Kroegen

6 Juli

• Zomeren op de Vismarkt
• MOODS! José James +
Okon & The Movement

29 Juli

• Zomeren op de Vismarkt
• Cirque Plus +
De Schatten van Vlieg

22 Juli

• Zomeren op de Vismarkt

15 Juli

• Zomeren op de Vismarkt
• 11 juliviering
• Cactusfestival

8 Juli

• Zomeren op de Vismarkt
• Vama Veche
• Navy Days
• Start Pre-Triënnale

• Vama Veche
• Werfwandeling Assebroekse Meersen

• MOODS! Tiken Jah Fakoly
+ Jamaican Jazz Orchestra
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

30 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Cirque Plus +
De Schatten van Vlieg

23 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Circustoer Uitwijken

16 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Breydel en De
Coninckwandeling
• Burgrock
• Cactusfestival

9 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Navy Days
• Vama Veche
• Taptoe Brugge

2 Juli

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• Beleef MAGDA:
voorstelling maquettes Magdalenakerk
• Feest in ‘t Park
• Brugge Japan Day

• Zomeren op de Vismarkt

1 Juli

25 Juni

• Dansen op de
Vismarkt: salsa

• Zomeren op de Vismarkt

24 Juni

18 Juni

ZATERDAG

17 Juni

VRIJDAG

30 Juni

23 Juni

22 Juni

29 Juni

16 Juni

DONDERDAG

15 Juni

WOENSDAG

• Dansen op de
Vismarkt: tango

31 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Cirque Plus +
De Schatten van Vlieg

24 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Circustoer Uitwijken

17 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Cactusfestival

10 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Vama Veche: Energiedag

3 Juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Brugge Japan Day
• Zeewijdingsprocessie en Zeewijding

26 Juni

• Dansen op de
Vismarkt: tango

19 Juni

ZONDAG

6 September

• Tentoonstellingen: Imaginary @ Brugge (t.e.m. 31
augustus), Wildlife Photographer of the Year (t.e.m.
9 september), Snapshot 13, Luc Rabaey (t.e.m. 17
september), Allesbehalve Alledaags (t.e.m. 2 oktober), Maryam Najd (2 juli t.e.m. 2 oktober), Abstracte
Lijnen: 100 jaar Luc Peire (7 juli t.e.m. 6 november)

• KookEet: 24 tot 26 september

5 September

• Autoloze Zondag op 18 september

• Uitwijken september op woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag

• Beelden in het Witte Dorp: 8 juli tot 25 september

• Pre-Triënnale: 1 juli tot 11 september

• Zon, Zee … Zorgeloos, Strandbibliotheek en Sportstrand:
1 juli tot 31 augustus30 Augustus
29
Augustus

7 September

• Klinkende Kroegen

8 September

1 September

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

• Klinkende Kroegen

• Beiaardseizoen: tot en met 14 september, elke
maandag- en woensdagavond, behalve op 13 en 20
juli en op 3 en 10 augustus

31 Augustus

25 Augustus

23 Augustus

24 Augustus

EN VERDER:

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

18 Augustus

22 Augustus

17 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand + De
Schatten van Vlieg
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid
• Kantdagen

• Klinkende Kroegen

16 Augustus

15 Augustus

• Klinkende Kroegen
• MOODS! Tindersticks
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid

11 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand + De
Schatten van Vlieg

4 Augustus

• Kantdagen
• Festival van de
Noordzee

• MOODS! Dorantes meets
Renaud Garcia-Fons
• MAfestival Brugge: Lof
der Zotheid

• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid

10 Augustus

• Klinkende Kroegen
• MOODS! Paco Cruz y Su
Grupo Flamenco: Huellas

• MOODS! Mark Lanegan

9 Augustus

3 Augustus

2 Augustus

8 Augustus

1 Augustus

10 September
• Taste A Lot streetfoodfestival
• September Jazz
• Open Monumentendag

• Taste A Lot streetfoodfestival

3 September

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Uitzomeren

27 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Lichtfeest Lissewege

20 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid
• Kantdagen
• Benenwerk
• WECANDANCE

13 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• MOODS! Shantel
& Bucovina Club
Orkestar + Orchestre
International Du Vetex
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid

6 Augustus

9 September

2 September

• Slot Zomeren op
de Vismarkt
• Uitzomeren

26 Augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• Lichtfeest Lissewege

19 Augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid
• Kantdagen

12 Augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• MOODS! Keziah Jones
+ Jungle by Night
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid

5 Augustus

• Taste A Lot streetfoodfestival
• Open Monumentendag
• Slot Pre-Triënnale

11 September

4 September

• Slot Dansen op
de Vismarkt
• Uitzomeren

28 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: tango

21 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid
• Vélo Baroque
• Kantdagen
• WECANDANCE
• Festival van de Noordzee

14 Augustus

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• MAfestival Brugge:
Lof der Zotheid
• MAfestival: Over
the edge

7 Augustus

#visitbruges
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MOODS!

Vrijdag 29
juli tot en met
woensdag 10
augustus
Burg (20.30 uur) en binnenplein Belfort
(21.30 uur)

Vrijdag 29 juli

Zaterdag 30 juli

MOODS! staat ook dit jaar klaar om volop
sfeer uit te strooien in de Brugse binnenstad. Het stadsfestival laat je kennis maken
met een brede selectie aan gereputeerde
artiesten uit uiteenlopende windstreken.

JOSÉ JAMES (USA) +
OKON & THE MOVEMENT (BEL)

TIKEN JAH FAKOLY (CIV) +
JAMAICAN JAZZ ORCHESTRA (BEL)

20.30 uur, GRATIS!
Burg

20.30 uur, GRATIS!
Burg

Voor zijn nieuwe album ‘Love in a Time of
Madness’ werkte José James samen met
heel wat gerenommeerde songwriters en
producers. Het resultaat is een nieuwe sound
die doorspekt is met de invloeden van grootheden als Frank Ocean, Usher, Miguel en
John Legend. Live combineert José James
het harmonieuze van jazz met de sensuele
songwriting van R&B, geïnjecteerd met prikkelende hiphopbeats.

Tiken Jah Fakoly is in Afrika een waar icoon
en wereldwijd is hij veruit de meest gewaardeerde Franstalige reggae-artiest. Hij bouwde in de afgelopen twintig jaar een uitgebreid
repertoire uit.

De Burg vormt het decor voor gratis concerten van José James, Tiken Jah Fakoly, Keziah
Jones en Shantel & Bucovina Club Orkestar.
Het unieke kader van het binnenplein van het
Belfort vormt dan weer het uitgelezen decor
waarin Mark Lanegan en Tindersticks concerteren voor een zittend publiek. Gitarist
Paco Cruz en zijn groep zorgen op 3 augustus voor een begeesterend flamencoconcert,
met danseres Claudia Cruz in de hoofdrol.
Tenslotte is ook flamencopianist Dorantes
er op 9 augustus te gast voor een bijzondere muzikale ontmoeting met de virtuoze
jazzcontrabassist Renaud Garcia-Fons.
www.moodsbrugge.be
info@cactusmusic.be
050 33 20 14

Okon & The Movement brengt zes uitermate
getalenteerde Belgische muzikanten samen,
met centraal de indrukwekkende, soulvolle
stem van frontvrouw Judith Okon. Het resultaat is een hypnotiserende sound tussen
R&B, hiphop, jazz en elektronische muziek.

Op zijn nieuwe album, ‘Racines’, brengt Tiken
Jah Fakoly een hommage aan de grote klassiekers uit de geschiedenis van de reggae.
De basis van de nummers werd opgenomen
in Bob Marleys wereldberoemde Tuff Gongstudio. Live brengt Tiken Jah Fakoly een prikkelende combinatie van eigen werk en bewerkingen van reggaeklassiekers.
Jamaican Jazz Orchestra is een tienkoppige
band uit Gent onder leiding van gitarist Wouter Rosseel en met Sarah Devos op zang. Ze
slagen er met verve in om reggae en afro te
versmelten tot een samenhangend geheel.
Het resultaat is aanstekelijk en feestelijk en
heeft oog voor muzikale diepgang.
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Dinsdag 2 augustus

Woensdag 3 augustus

Vrijdag 5 augustus

MARK LANEGAN (USA)

PACO CRUZ Y SU GRUPO FLAMENCO (ESP):
‘HUELLAS’

KEZIAH JONES (NGR) +
JUNGLE BY NIGHT (NED)

Deuren 20.30 uur, start 21.30 uur
Binnenplein Belfort (*)

20.30 uur, GRATIS!
Burg

‘Huellas’ is een unieke voorstelling van flamencogitarist Paco Cruz en de getalenteerde
flamencodanseres Claudia Cruz. Paco Cruz
werkte als gitarist/componist met vele groten
uit het genre. Hij kreeg al twee keer de prijs
voor beste compositie voor flamencodans.

Keziah Jones’ muziek wordt omschreven
als ‘Blufunk’, een samensmelting van rauwe
blues en harde funk. Hij noemt Jimi Hendrix
en Fela Kuti als zijn grootste invloeden.

Deuren 20.30 uur, start 21.30 uur
Binnenplein Belfort (*)
Mark Lanegan staat voor gemeen grommende americana, blues, gospel en rock.
Zijn gitzwarte stem bezingt onraad, melancholie en brokken gebroken hart. Op zijn
nieuwe album, ‘Phantom Radio’, werkte Lanegan met de app Funk Box. Je hoort dus
minder gitaar en meer beats en elektronica.
Tijdens Moods! kijkt Lanegan zijn publiek
recht in de ogen op het binnenplein van de
Brugse Hallen, dat voor de gelegenheid wordt
omgebouwd tot een sfeervol openluchttheater.
(*) De concerten op het binnenplein van het Belfort worden
bij slecht weer (regen of wind) of een slechte weersvoorspelling verplaatst naar de Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29,
8000 Brugge).
Tickets via www.moodsbrugge.be

Paco en zijn groep nemen het publiek mee
langs de route die de flamenco sinds haar
ontstaan heeft afgelegd en de sporen (‘huellas’) die andere culturen en landen achterlieten in het genre.
Claudia Cruz studeerde bij een aantal van de
bekendste dansers/choreografen van Spanje
en wordt gezien als een van de beste danseressen van de nieuwe generatie. Zij demonstreert de ontwikkeling van de flamencodans.
(*) De concerten op het binnenplein van het Belfort worden
bij slecht weer (regen of wind) of een slechte weersvoorspelling verplaatst naar de Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29,
8000 Brugge).
Tickets via www.moodsbrugge.be

Jones komt naar Brugge in de gedaante van
de eigenzinnige en sociaal geëngageerde
Afrikaanse superheld ‘Captain Rugged’. Naar
eigen zeggen vertelt Keziah Jones het verhaal van de vele superhelden die Afrika kent:
vluchtelingen, immigranten, bannelingen…
Jungle By Night bestaat uit negen Amsterdamse heren die aan de slag gaan met afrobeat, ethio jazz, funk, dub en rock. Live sleept
dit collectief het publiek steevast mee in een
broeierige en tropische sfeer.

#visitbruges
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Zaterdag 6 augustus

Dinsdag 9 augustus

Woensdag 10 augustus

SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR
(FRA) + ORCHESTRE INTERNATIONAL DU
VETEX (BEL/FRA)

DORANTES MEETS RENAUD GARCIA-FONS
(ESP/FRA)

TINDERSTICKS (GBR)

20.30 uur, GRATIS!
Burg
Shantel (Stefan Hantel), een bastaardzoon
van romantiek en anarchie, neemt opzwepende zigeunerritmes van Taraf De Haïdouks, Boban Markovic, Fanfara Ciocarlia
en Goran Bregovic en plakt ze aan zijn eigen
elektronische beats. Het geheel laat hij samen met Bucovina Club op onnavolgbare
wijze op het publiek los.
Het Orchestre International du Vetex is een
prettig gestoord, vijftienkoppig collectief met
leden uit Vlaanderen, Wallonië en NoordFrankrijk en geniet een uitstekende livereputatie. Vetex speelt een stevige mix van
Balkanmuziek, tarantella, reggae, afrobeat
en Latijns-Amerikaanse Cumbia.

Deuren 20.30 uur, start 21.30 uur
Binnenplein Belfort (*)
De ontmoeting tussen flamencopianist en
–componist David Peña Dorantes en contrabassist en jazzvirtuoos Renaud GarciaFons leverde van meet af aan voorwerk op.
Temperamentvolle latin-jazz en mediterraanse invloeden wisselen elkaar af in suggestieve melodieën, doordrongen van de flamencotraditie: malagueña, bulería, rondeña
ensoleá. De alchemie tussen beiden mondt
uit in een beklijvende muzikale smeltkroes
die overloopt van energie en emotie.
(*) De concerten op het binnenplein van het Belfort worden
bij slecht weer (regen of wind) of een slechte weersvoorspelling verplaatst naar de Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29, 8000 Brugge).

Deuren 20.30 uur, start 21.30 uur
Binnenplein Belfort (*)
Tindersticks, met de warme bariton van Stu
art A. Staples, leverde dit voorjaar ‘The Waiting Room’ af, hun negende album. Het is opnieuw een gloedvol, melancholisch werkstuk
dat vertrouwd én verfrissend klinkt en als een
warme deken over de luisteraar neerkomt.
De groep komt naar Brugge voor een openluchtconcert in het intieme en bijzondere decor van het binnenplein van het Belfort. Het
wordt dus een meer dan sfeervol gebeuren.
(*) De concerten op het binnenplein van het Belfort worden
bij slecht weer (regen of wind) of een slechte weersvoorspelling verplaatst naar de Stadsschouwburg (Vlamingstraat 29, 8000 Brugge).
Tickets via www.moodsbrugge.be

Tickets via www.moodsbrugge.be
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Zaterdag 13 augustus

BENENWERK
Vanaf 18.15 uur
Brugse binnenstad
Dompel je onder in de retrosfeer van de Radio Modern Stage en waag je aan lindy hop
en swing. Heb je het meer voor de worldwide beats van de Clubbin’ Stage of ben je
een discofreak? Ga dan los op klassiekers
als ‘Disco Inferno’ en ‘I Will Survive’. Een
zwoele tango als voorwendsel tot een passionele omstrengeling? Dansen met jezelf
op Silent Disco? Of toch liever met twee op
de tropische dansvloer van de Latino Stage?
Glitters, veren en showgirls zorgen voor retro entertainment en burlesque performances verleiden de stille genieter.
Benenwerk wordt opnieuw een zomers feestje waarop iedereen aan zijn trekken komt!
www.benenwerk.be
info@cactusmusic.be
050 33 20 14

brugge.be
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Vrijdag 5 tot en met
zondag 14 augustus

MAFESTIVAL BRUGGE:
LOF DER ZOTHEID
© Elise Debrock

Diverse locaties in de Brugse binnenstad
en het Ommeland
Het MAfestival weeft een web van associaties met de zotheid. Niemand kan deze
waanzinnige festivaleditie beter openen dan
Cervantes’ Don Quichot. De gelijknamige
opéra comique van J.B. de Boismortier is
in goede handen bij Le Concert Spirituel en
verteller Stefaan Degand. Accademia Bizantina besluit deze editie met Händels ‘Belshazzar’. Intense emoties staan centraal in de
melancholische songs van Dowland, in Händels cantate ‘Delirio amoroso’ en in talrijke
mad songs van Purcell, Blow en tijdgenoten.
Waanzin sijpelt ook door in de ars subtilior,
gonzend van de extreme ritmes en zinnelijke melodieën en de tijdloze dans ‘La Folia’
speelt een hoofdrol in deze festivaleditie.

Zondag 14 augustus

VÉLO BAROQUE
Zondag 7 augustus

MAFESTIVAL LISSEWEGE:
OVER THE EDGE
Vanaf 11.30 uur
Kerk en schuur Ter Doest, Lissewege

© Lorenzo Franzi

Lissewege ademt Oude Muziek. Onder de titel ‘Over the edge’ worden op de eerste zondag van augustus de grenzen afgetast tussen
religieuze en wereldlijke muziek en tussen
folk en oude muziek. Geïnspireerd door de
tradities van carnaval en de commedia dell’arte laten Ensemble Brú, Cantar Lontano
en Cappella Mediterranea je op een verrassende wijze kennismaken met dit thema. De
plaatsen van gebeuren zijn de unieke schuur
Ter Doest en de imposante kerk van Lissewege. Tussendoor kun je in het dorp genieten van een gezellige lunch.

Voor tickets en het volledige programma kun je terecht op de website
www.MAfestival.be.

EEN MUZIKALE FIETSTOCHT DOOR
HET BRUGSE OMMELAND
Vanaf 10.00 uur
Diverse locaties in Brugge, Oostkamp en
Zedelgem
Het erg gesmaakte evenement Vélo Baroque
combineert kwaliteitsvolle concerten met
een fietstocht door het Brugse Ommeland.
Zeven unieke concerten op verrassende locaties markeren een lus van 30 km. De korte
programma’s worden herhaald, zodat iedereen zijn eigen route en tempo kan bepalen.
Vélo Baroque staat garant voor onverwachte
combinaties en programma’s. Jazzpianist
Edouard Ferlet en klaveciniste Violaine Cochard vormen een opmerkelijk duo met hun
project ‘Bach Plucked Unplucked’. Vlad Weverbergh laat je via Mozarts klarinetkwintet
kennismaken met de historische versie van
het instrument. Harpiste Sarah Ridy betovert
met een muzikale ode aan Shakespeare en
Brussels Jazz Orchestra zorgt voor een wervelende apotheose.
www.MAfestival.be
info@MAfestival.be
050 33 22 83
www.velobaroque.be
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Zaterdag 13 en
zondag 14 augustus

WECANDANCE

© Marco Mertens

Van 12.00 tot 1.00 uur
Evenementenplatform, Zeebrugge

Donderdag 11 tot
en met maandag
15 augustus

KANTDAGEN
11 tot en met 14 augustus:
van 10.00 tot 17.00 uur
15 augustus: van 10.00 tot 16.00 uur
Brouwerij De Halve Maan, Walplein
Het Kantcentrum organiseert ook dit jaar de
traditionele Kantdagen in huisbrouwerij De
Halve Maan. Daar stellen heel wat Vlaamse
kantorganisaties en –verenigingen zich voor
aan duizenden bezoekers. Dit jaar neemt
onder meer een Spaans-Catalaanse kantvereniging uit Arenys de Mar deel.
Elke deelnemende vereniging organiseert
ook een kleine kanttentoonstelling. Het
Kantcentrum/Kantmuseum Brugge geeft informatie over cursussen en publicaties en er
zijn tientallen kantwerksters aan het werk.
Zoals elk jaar werken de deelnemers rond
een centraal thema. Deze keer is dat ‘mobielen’, 3D-kunstwerkjes in kant die om hun
eigen as kunnen draaien.
kantcentrum.eu
info@kantcentrum.eu
050 33 00 72

Fuifbeesten, modeliefhebbers en foodies
opgelet! Laat je meeslepen door de uitbundige sfeer van dit elektronische dansfestival vol beats, food en fashion in het unieke
decor van het Zeebrugse strand. Thema dit
jaar is ‘de ruimte’. Voor deze vierde editie
zet dit boetiekfestival in op een spectaculair
decor en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.
www.wecandance.be
info@wecandance.be

#visitbruges
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Zondag 14 en maandag
15 augustus

Vrijdag 19 en zaterdag
20 augustus

Vrijdag 26 tot en met
zondag 28 augustus

FESTIVAL VAN DE NOORDZEE

LICHTFEEST LISSEWEGE

UITZOMEREN

Van 11.00 tot 0.00 uur
Oude Vismijnsite, Tijdokstraat en Rederskaai, Zeebrugge

Vanaf 21.00 uur
Centrum Lissewege

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus:
filmavond i.s.m. Cinema Lumière
Zondag 28 augustus van 12.00 tot 18.00 uur
Sebrechtspark, ingang via Oude Zak

Maak je op 14 en 15 augustus klaar voor een
culinair avontuur in Zeebrugge. Visgro vzw,
Coney Island en het Feestcomité Zeebrugge
organiseren dan samen met de Stad Brugge
het Festival van de Noordzee. Tal van activiteiten laten je proeven van het lekkers dat de
Noordzee te bieden heeft. Er is een kooktheater met een showkeuken en liefhebbers van
gegrilde vis kunnen hun hartje ophalen aan
de visbarbecue. Help mee het record garnaalpellen verbreken en wees getuige van
heel wat interessante demo’s (o.a. visfileersessies). Kom genieten van liveoptredens,
straatanimatie en verschillende pop-up bars
met proevertjes.
www.brugge.be/zeebrugge
050 44 46 73

Zon uit, licht aan. Lissewege hult zich in een
deken van licht en gezelligheid. Wanneer
de duisternis valt, maakt straatverlichting
plaats voor sfeervol kaarslicht en intieme
lichtinstallaties. Zowel op vrijdag als op zaterdag kun je in het witte polderdorp gratis
genieten van vuur- en lichtinstallaties, videokunst, muziek en straattheater met een
hoekje af.
www.bruggeplus.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Het Sebrechtspark is het sfeervolle decor
voor hét eindezomerfeestje. Op vrijdagen zaterdagavond kun je in de openlucht
filmpareltjes bekijken, geselecteerd door
Cinema Lumière. Op zondag nemen we
afscheid van de zomervakantie met straattheater en muziek. ’s Middags kan iedereen
komen picknicken.
www.uitzomeren.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Vrijdag 2 tot en met vrijdag 30 september

UITWIJKEN SEPTEMBER
Zondag 28 augustus

DE SCHATTEN VAN VLIEG
TIJDENS UITZOMEREN

Vlieg hing een cijferslot aan de schatkist
van Uitzomeren. Schattenjagers van 6
tot 12 jaar kunnen de code kraken. Bekijk Uitzomeren door vier verschillende
brillen en ontdek de vier cijfers. Open
het slot en ontdek de geheime inhoud!
www.uitzomeren.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Elke woensdag om 19.00 uur, elke vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, elke
zaterdag van 13.30 tot 0.00 uur en elke zondag van 9.30 tot 18.00 uur
Vier Brugse wijken
In september brengt Uitwijken cultuur naar de wijken, met een warm
wijkgevoel onder de mensen als resultaat. Telkens op woensdag komt
de Uitwijkenkaravaan aan op een Brugs pleintje of grasveld en wordt
de intrede gevierd met Woensdag Welkomstavond. Van vrijdag tot zondag kun je heerlijk nazomeren en genieten van theater, ontbijtcinema,
concertjes, optredens van Belgische en internationale circusartiesten
en workshops. Gewoon gezellig bijpraten met vrienden of familie kan
natuurlijk ook.
De precieze locaties worden later vastgelegd. Houd de website in
de gaten!

www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Van vrijdag 9 tot en met
zondag 11 september

TASTE A LOT
STREETFOODFESTIVAL
Vrijdag 9 september van 16.00 tot 0.00 uur
Zaterdag 10 september van 12.00 tot 0.00 uur
Zondag 11 september van 12.00 tot 22.00 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4
In navolging van de heerlijke eerste editie,
organiseert Het Entrepot het vervolg van
streetfoodfestival Taste A Lot. Foodtrucks en
-kraampjes serveren heel wat lekkers vanuit alle culinaire hoeken van de wereld. Er
is een gezellige bar en Entrepot-dj’s maken
er een heerlijk feestje van. Kraampjes met
kindvriendelijke snacks en de nodige randanimatie zorgen ervoor dat de jongsten ook
aan hun trekken komen. Bovendien geven tal
van organisaties die in Het Entrepot onderdak hebben hun visitekaartje af.
www.tastealot.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80

Zaterdag 10 september

SEPTEMBER JAZZ
GRATIS FESTIVAL MET
INTERNATIONALE ARTIESTEN

Raf D Backer

Van 18.30 tot 23.30 uur
Stedelijke Basisschool
De Ganzenveer, Bilkske
De Werf pakt uit met de feestelijke twintigste editie van het jaarlijkse openluchtfestival September Jazz. De beproefde formule
wordt aangehouden: drie swingende jazzbands uit binnen- en buitenland op de binnenkoer van de Stedelijke Basisschool De
Ganzenveer. De toegang is gratis.
Bij het verschijnen van dit nummer zijn er
twee van de drie acts bekend: het prettig gestoorde trio Too Noisy Fish en Raf D Backer
met zijn souljazz kwartet.

Too Noisy Fish

www.dewerf.be
050 33 05 29
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Zaterdag 10 september
en zondag 11 september

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 10 september van 14.00 tot
18.00 uur
Zondag 11 september van 10.00 tot 18.00 uur
Meerdere locaties
Naar jaarlijkse traditie gaan de deuren van
heel wat monumenten uitzonderlijk open voor
het publiek. Op 10 en 11 september staan ook
lezingen, tentoonstellingen en wandelingen
op het programma.
Tijdens deze editie ligt de focus op het WestBruggekwartier, met een indringende analyse
van de wijk en unieke openstellingen. Wil je
meer weten over de boeiende geschiedenis
en de toekomst van de voormalige Sint-Godelieveabdij? Tijdens de Open Monumentendag
kun je ze exclusief bezoeken. Er is ook speciale aandacht voor het oeuvre van een Brugse
architect en voor verschillende erfgoedgemeenschappen zoals de schuttersgildes.
Sommige restauraties en enkele merkwaardige interieurs kun je enkel bezoeken na reservatie. Neem zeker een kijkje op de website.
www.bruggeomd.be
050 47 23 24
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Zondag 18 september

AUTOLOZE ZONDAG
Van 10.00 tot 18.00 uur
De negende Autoloze Zondag zorgt voor een
dagje gezellige autovrije drukte, met onder
meer een vrolijke parade van eenwielers, fitness op de Markt met Steve Boedt, de Cultuurmarkt en de Mobimarkt.
Kroenkelen kan ook. ’t Zand blijft de startplaats en er staat heel wat randanimatie
gepland. Een bezoek aan de braderie in de
Langestraat-Hoogstraat en Sint-Kruis Kermis behoort ook tot de mogelijkheden.
Traditioneel sluit Autoloze Zondag af met een
opzwepend concert. Van wie blijft nog even
geheim …
Het volledige programma vind je
binnenkort bij BiS en op www.brugge.be.

Zaterdag 24, zondag 25 en
maandag 26 september

KOOKEET
Van 11.00 tot 21.00 uur
Stationsplein, kant Sint-Michiels
Kookeet, het grootste gastronomische foodfestival van België, pakt uit met 31 Brugse
topchefs.
De formule blijft na vijf edities ongewijzigd:
als bezoeker stel je zelf je menu samen uit
het rijke aanbod aan culinaire verwennerij.
In het Kookpaleis vinden kookdemonstraties
van de chefs en culinaire babbels plaats.
www.kookeet.be
De toegang tot het tentendorp is gratis.
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TENTOONSTELLINGEN

Tot en met woensdag
31 augustus

Tot en met vrijdag
9 september

IMAGINARY @ BRUGGE

WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

Maandag tot donderdag van
14.00 tot 17.00 uur
Zondag van 14.00 tot 18.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix - Volkssterrenwacht Beisbroek vzw, Zeeweg 96
Deze zomer is de tentoonstelling Imaginary
te gast in Cozmix, het bezoekerscentrum van
Volkssterrenwacht Beisbroek vzw. Imaginary
startte in het befaamde Duitse onderzoekscentrum voor wiskunde in Oberwolfach en
kreeg ondertussen heel wat internationale
erkenning.
De tentoonstelling laat het grote publiek kennismaken met wiskunde in al haar kracht en
schoonheid en was dit academiejaar al te zien
in de zes Vlaamse universiteiten.
Nu is de expo te zien in Cozmix, waar Imaginary
omkaderd wordt door de fantastische rondomfilmvoorstelling ‘De wereld van Escher’.
Groepen (vanaf 15 personen) kunnen na afspraak de expo
ook buiten de openingstijden bezoeken.
050 39 05 66
info@cozmix.be, info@beisbroek.be
www.cozmix.be/nl/imaginary

EXPO MET ‘S WERELDS
MOOISTE NATUURFOTO’S
Van 10.00 tot 18.00 uur
In juli, augustus en september zijn er elke
donderdag nocturnes tot 20.00 uur
Xpo Center Bruges - Site Oud Sint-Jan,
Mariastraat 38
Exclusief voor België, vanuit het vermaarde
Natural History Museum in London: een selectie van honderd adembenemende grote
natuurbeelden, gekozen door een internationale jury uit 42.445 foto’s van fotografen uit 96
landen. Een alziend oog, engelengeduld, een
passie voor fotografie, diepgaande kennis van
de natuur en respect voor haar wonderen: ze
liggen aan de basis van een selectie beelden,
samengebracht in de internationaal reizende
expo Wildlife Photographer of the Year. Ze
brengen, uitgelicht in een sfeervolle, verduisterde omgeving met aangepaste muziek, een
verhaal van evolutie, biodiversiteit en de nood
aan duurzaamheid.
www.xpo-center-bruges.be
info@oudsintjan.be
050 47 61 00
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MUSEA BRUGGE
De grootste troef van de Brugse museumcollectie? De grote verscheidenheid! Veertien locaties, altijd anders, altijd boeiend.
Van Vlaamse primitieven tot actuele kunst,
van klassieke schone kunsten tot archeologische vondsten. Je ziet er zilverwerk, kant,
wandtapijten, meubels én poëzie.
Jong en oud zijn het erover eens: de Brugse
musea verrassen altijd. Bovendien zijn alle
stedelijke musea gratis toegankelijk voor inwoners van Brugge.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

SCHATTEN VAN VLIEG BIJ
MUSEA BRUGGE
Vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31
augustus
SINT-JANSHOSPITAAL
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET
Grote blauwe kijkers, lieve bruine ogen
… ook honderden jaren geleden keken
verschillende kijkers verwonderd de
wereld in. Een wereld die er trouwens
helemaal anders uitzag dan nu. Ook dit
middeleeuwse hospitaal werd bevolkt
door de meest fantastische figuren
zoals geleerde dokters, zieke marktkramers en zorgzame zusters. Tijdens
de zoektocht kijk jij door hun ogen naar
hun wereld.
VOLKSKUNDEMUSEUM
FOTOZOEKTOCHT
Ook hier nemen we je mee op fotozoektocht. Met je ogen kijken, turen,
staren en knipperen tot je alles hebt
gevonden! De ene keer iets groots, de
andere keer een detail. Op het plafond
of op de muur, niets mag aan je aandacht ontsnappen in het museum van
de tijd van toen.
www.uitmetvlieg.be

Tot en met zaterdag
17 september

Tot en met zondag
2 oktober

SNAPSHOT 13

ALLESBEHALVE ALLEDAAGS

TOERISME EN
BEELDVORMING,
LUC RABAEY
Van dinsdag tot en met zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43
Brugge kent een grote toeloop van buitenlanders, die hier tijdelijk verblijven of op
doorreis zijn. Vaak bestempelen we deze bezoekers als toeristen en associëren wij hen
met bepaalde typische gedragspatronen.
Fotograaf Luc Rabaey blijft een eind weg van
het clichébeeld. Hij concentreert zich niet op
het economisch belang, de impact op de leefbaarheid van de stad of de karakteristieke gedragingen van de toerist en maakt geen snapshots van een familie op een exotische locatie.
Rabaey focust op de aanwezigheid van de vele
nationaliteiten in Brugge, op de betekenis van
reizen en op de kansen tot ontmoeting.
www.lucrabaey.com
www.museabrugge.be

EEN KEUZE UIT DE
COLLECTIE 1950-1980
Van dinsdag tot en met zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12

In de kunst van de jaren 1950, 1960 en 1970
groeit de aandacht voor de dagelijkse omgeving en het gebruik van alledaagse voorwerpen. De pop art toont de wereld van de
massacultuur en de commercie, het hyperrealisme geeft een fotografische weergave
van de leefomgeving en in de arte povera
worden goedkope, eenvoudige materialen gebruikt. Dit internationale fenomeen
weerspiegelt zich ook in de collectie van het
Groeningemuseum.
Er is werk van Roger Raveel, Joseph Willaert, Marcel Maeyer, Raoul De Keyser, Jacques Verduyn en René Heyvaert.
m.m.v. Cera collectie / M – Museum Leuven
www.museabrugge.be
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Zaterdag 2 juli tot en
met zondag 2 oktober

Van donderdag 7 juli tot
zondag 6 november

MARYAM NAJD

ABSTRACTE LIJNEN:
100 JAAR LUC PEIRE

Van dinsdag tot en met zondag, 9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12
Kunstenares Maryam Najd (°1965, Teheran) is een meesteres in de
Perzische miniatuurschilderkunst. Ze genoot haar opleiding in haar
geboortestad en in Antwerpen, twee culturele en artistieke uitersten.
In haar kunst vermengen beide werelden zich. Najd werkt regelmatig
op basis van eigen foto’s die ze maakt van tv-uitzendingen. Het gekozen
beeld gebruikt ze in haar schilderwerken. Deze krijgen zo een poëtische, maar ook een duidelijke politieke stempel.
Voor dit project werkt het Groeningemuseum samen met Cultuurcentrum Brugge. Najd vertrekt vanuit gedichten uit de bekende ‘8 Boeken’
van de Iraanse dichter en schilder Sohrab Sepehri. Ze gebruikt de gedichten om de positie van de hedendaagse migrant, de vluchteling en
de reiziger te onderzoeken. Via Sepehri ’s dichtwerk legt ze verbanden
met de permanente collectie van het Groeningemuseum. Zo linkt zij
Odevaeres schilderij ‘De dood van Lord Byron’ zowel aan de figuur van
de dichter als aan de stervende migranten op zoek naar geluk op de
kusten van de Middellandse Zee.
Deze tentoonstelling is een vervolg op vorige projecten met Fabienne
Verdier, Ellen Harvey en Robert Devriendt, waarbij actuele kunst in dialoog treedt met de permanente collectie van het Groeningemuseum en
zo nieuwe perspectieven biedt.
Musea Brugge i.s.m. Cultuurcentrum Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
www.museabrugge.be

Van dinsdag tot en met zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16
Het oeuvre van Luc Peire is aanvankelijk figuratief en expressionistisch, maar wordt later steeds tweedimensionaler en abstracter.
Vanaf het midden van de jaren 60 ontstaan de
typische werken met verticale lijnen.
De boeiende evolutie in het werk van Peire
wordt getoond met stukken uit de eigen collectie. Die bevat een aantal schilderijen en in
1992 door Luc Peire geschonken grafische
werken. De tentoonstelling opent op 7 juli, de
honderdste geboorteverjaardag van de kunstenaar.
www.museabrugge.be
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WEDSTRIJD
Hoeveel jaar bestaat Cirque Plus?

(H)eerlijk Brugge vond plaats op drie locaties.
De prijzen zijn intussen aan de winnaars uitgereikt.

Er zijn telkens tien vrijkaarten te winnen voor de concerten van
Paco Cruz y Su Grupo Flamenco (3 augustus) en Dorantes meets
Renaud Garcia-Fons (9 augustus) in het kader van MOODS!

Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + telefoonnummer

Antwoord wedstrijdvraag

Duid aan welke van de twee je verkiest.
Stuur je antwoord vóór 8 juli 2016 naar persdienst@brugge.be
of Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren
(probleem met juiste plaats en omschrijving):

Meldingen van klachten

Naam

Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon, 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels …)
Milieufoon, 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt, 050 44 80 00

Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15
8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

Deze zomeragenda biedt geen volledig overzicht van het
hele programma in Brugge. Wil je nog meer zomerse
evenementen? Surf dan naar uitinbrugge.be.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Wil je elke week nieuws van Stad Brugge in je mailbox?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via
www.brugge.be/nieuwsbrieven
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.

