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BESTE BRUGGELING

D

eze zomeragenda is bijzonder, want leerlingen van
het Atheneum Jan Fevijn uit Assebroek werkten eraan mee. In het kader van een workshop waren ze te
gast bij de dienst Communicatie & Citymarketing. Ze
namen een interview af, ‘kaapten’ de sociale media, stelden
persberichten op en schreven enkele BiS-artikels. Als blijk
van waardering publiceren we hun naam onder het artikel
dat ze onder handen namen. Je vindt hun foto’s op de achterzijde van deze BiS.
De leerlingen zorgen voor een jeugdige dynamiek, onmisbaar voor een stad. Het stadsbestuur wil jong talent stimuleren, want zij maken de stad vanop de eerste rij mee.
Jongeren zijn de motor en de toekomst van een dynamisch
Brugge. Dat er in Brugge heel wat dynamiek is, getuigt deze
BiS Zomeragenda. De hele zomer lang vullen tal van activiteiten en evenementen de Brugse straten, buurten en pleinen, tot op het strand van Zeebrugge.
Fijnproevers kunnen bijvoorbeeld opnieuw elke vrijdag op
de Vismarkt terecht. Lokale handelaars serveren er hapjes
en drankjes. Ook het jaarlijkse succesrecept Moods!, met
populaire afsluiter Benenwerk, komt terug en dit jaar vind
je de Pre-Triënnale met het URB EGG-café naast het Stationsplein.

Kom buiten en
geniet van de
Brugse zomer
Ook de Brugse wijken en deelgemeenten leven deze zomer. Mobiele cultuurzaal De Belgiek vat post in ChristusKoning en Zeebrugge en Klinkende Kroegen breidt uit
naar de deelgemeenten met WIJklanken. Als voorbode van
Cirque Plus komt de Uitwijkenkaravaan met circusacts
langs in de wijken. De ideale gelegenheid om je buur(t) beter te leren kennen.
Dit alles en nog veel meer. Kom buiten en geniet van de
Brugse zomer!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge
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Elke vrijdag tot en met
25 augustus

Tot en met zondag
3 september

Tot en met woensdag
20 september

ZOMEREN OP DE VISMARKT

GEZELLIGE POËZIEDEKENTJES

Van 16.00 tot 22.00 uur
Vismarkt

Van 9.30 tot 17.00 uur
Gezellemuseum, Rolweg 64

ZOMERAVONDCONCERTEN
BEIAARD

Tot en met 25 augustus kun je elke vrijdag tussen 16.00 en 22.00 uur terecht op
de Vismarkt om er gezellig te zomeren. In
een prachtig historisch kader geniet je van
(vis)hapjes en verfrissende drankjes tegen
democratische prijzen. Handelaars rond
de Vismarkt slaan opnieuw de handen in
elkaar om te zorgen voor een verrassend
aanbod aan lekkere gerechten en dranken.
Livemuziek zet de sfeer en beleving extra in
de verf.

Het Gezellemuseum heeft een tuin waar het
fijn toeven is, met mals gras en kloeke bomen die op mooie zomerdagen voor schaduw
zorgen. Tijdens de openingsuren kun je er
gratis even uitblazen.

economie@brugge.be
050 47 54 40

Tot de eerste zondag van september kun je
aan de museumkassa een dekentje vragen.
Neem het mee in de tuin, spreid het uit en
neem rustig de tijd om even te niksen, gezellig te babbelen of in een boek te duiken, want
bij elk dekentje krijg je een dichtbundel om
in te grasduinen.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43

Maandag- en woensdagavond om 21.00 uur
Belfort, Markt
De Brugse zomeravonden worden al jaren
opgeluisterd door wekelijkse beiaardconcerten op maandag- en woensdagavond. De
Brugse stadsbeiaardier wordt daarbij geflankeerd door collega’s uit de hele wereld.
Dit jaar zullen de beiaardiers van onder
meer Chicago, Detroit, Gdansk, Amsterdam,
Maastricht en Gent het beste van zichzelf laten horen. De reeks start op 14 juni om 20.00
uur op de binnenkoer van de Halletoren (zie
hiernaast).
Het volledige programma van de zomerconcerten vind je op de onderstaande websites.
www.visitbruges.be/nl/beiaard-belfort
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Woensdag 14 juni

OPENINGSCONCERT
BEIAARDZOMERSEIZOEN
ZJAMOEL EN FRANK DELEU
Van 20.00 tot 22.00 uur
Binnenkoer Hallen (bij slecht weer in
de Hallenzaal), Markt
Het is inmiddels een traditie dat de start
en het slot van de zomerreeks de gepaste aandacht krijgen met een bijzonder
concert.
Zoals je in de vorige BiS al kon lezen,
gaat het dit jaar om een uniek samenspel met de Brugse torenbeiaard,
een gloednieuwe mobiele beiaard uit
Oedelem en folkgroep Zjamoel. Ze brengen dansmuziek uit de achttiende eeuw,
de bloeiperiode van de beiaardkunst, afgewisseld met oude en nieuwe Brugse
liederen. Zjamoel brengt oud-Vlaamse
muziekinstrumenten mee (zoals doedelzakken of ‘Muzelaars’ en een draailier), maar ook nieuwe instrumenten én
een zingende zaag.
www.brugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 82 21

Zaterdag 10 juni tot en
met zondag 27 augustus

Donderdag 15 juni tot
zondag 3 september

DANSEN OP DE VISMARKT

STRANDREDDINGSDIENST

INTERNATIONALE FOLKLOREDANS,
SALSA EN ARGENTIJNSE TANGO

Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge

Van 18.00 tot 22.00 uur
Vismarkt
In juni, juli en augustus is de Vismarkt weer
een grote dansvloer, met voor elk wat wils.
Op donderdag is er internationale folkloredans met Danskedoen, op zaterdag salsa
met Salsa de Brujas en op zondag geniet je
van Argentijnse tango met Pasos de Brujas.
Iedereen is welkom en deelnemen is gratis.
Folkloredans op donderdag 6, 13, 20, 27 juli
en 3, 10, 17 en 24 augustus.
Salsa op zaterdag 17 en 24 juni, 1, 8, 15, 22,
29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus.
Tango op zondag 18 en 25 juni, 2, 9, 16, 23,
30 juli en 6, 13, 20, 27 augustus.
www.danskedoen.be
www.salsadebrujas.be
www.pasosdebrujas.be

Tijdens de zomer staan redders dagelijks
paraat op het strand van Zeebrugge om de
veiligheid van baders, zwemmers en watersportbeoefenaars te garanderen. Ten westen
van de havendam bevindt zich de bewaakte
zwemzone van 500 meter.
www.brugge.be/strandredding
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WIELERWEEKEND EN
ELFSTEDENRONDE
Zaterdag 17 juni

CYCLO FESTIVAL
Boudewijn Seapark

Tijdens het Cyclo Festival kunnen recreanten en wielertoeristen kennismaken met het
parcours van de Elfstedenronde. Er is een
tocht van 70 kilometer, een van 172 kilometer
en een familietocht.

Zondag 18 juni

RETROKOERS &
ELFSTEDENRONDE
Markt en Buiten Kruisvest

Vrijdag 16 en
vrijdag 23 juni

BELGIEK MUZIEKCAFÉ
Open vanaf 20.00 uur, concert vanaf 21.00 uur
Christus-Koning en Zeebrugge
De Belgiek is een lunapark uit 1975 dat werd
omgebouwd tot een mobiele cultuurzaal. Op
16 juni vind je de Belgiek in het Graaf Visartpark in Christus-Koning en op 23 juni
op het Markplein in Zeebrugge. ’s Avonds
organiseert Brugge Plus er de sfeervolle
bruine volkskroeg ‘Belgiek Muziekcafé’ met
een reeks gratis concerten. In Christus-Koning komt singer-songwriter dirk Blanchart
langs. Zowel met zijn voormalige band Luna
Twist als solo scoorde hij vele hits, zoals ‘African Time’, ‘No regrets’ en ‘Heart beats faster’. Christus-Koning viert overigens het hele
weekend de Elfstedenronde (zie hiernaast).
In Zeebrugge (zie ook p. 9) is het aan Sheewawah, de nieuwe groep rond singer-songwriter en gitarist Jeroen Kant (foto). Met zijn
oude Guild-gitaren klinkt hij als zijn Amerikaanse gitaarhelden.
www.belgiek.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

De retrokoers voor fietsen van voor 1987
vindt plaats in de volledige binnenstad.
Daarna is het de beurt aan de profs om bijna
200 wedstrijdkilometers te rijden, waarvan
20 kilometer op kasseien. De Elfstedenronde
is een UCI 1.1-wedstrijd.
www.sport.be/elfstedenronde

CHRISTUS-KONING KOERST MEE MET DE ELFSTEDENRONDE
Het jaarlijkse buurtfeest van Christus-Koning in het Visartpark duurt dit jaar drie dagen:
van vrijdag 16 (om 20.00 uur) tot en met zondag 18 juni. In en rond de mobiele cultuurzaal
‘Den Belgiek’ staat het hele weekend in het teken van de Elfstedenronde, met onder meer
een foto-expo op vrijdag, een ‘Elfrondenkwis’ op zaterdag om 20.00 uur en ‘Kristus Koning
Koerst’ op zondag.
Die zondagnamiddag passeren de renners van de Elfstedenronde rond 14.00 uur aan het Visartpark, als eerbetoon aan de rijke geschiedenis die deze koers deelt met Christus-Koning.
Breng een bezoek aan het koersdorp, leer je fiets op punt stellen, test je conditie op de rollen,
neem deel aan het aperitief en de barbecue of doe mee aan de tombola. Kinderen kunnen hun
eigen mini–Elfstedenronde rijden en zich uitleven op de springkastelen. dirk Blanchart (vrijdag
om 21.00 uur, zie p. 5) en het akoestische trio Sonic Highway (zondag om 11.00 uur) zorgen
voor prachtige liveconcerten.
Inschrijving quiz en barbecue:
www.kristuskoning.brugsebuurten.be
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Zaterdag 24 juni

Zaterdag 24 juni

FEEST IN ’T PARK

TRIATLON BRUGGE

GRATIS MONDIAAL FESTIVAL

17.15 uur
Binnenstad Brugge

Van 14.00 tot 0.30 uur
Minnewaterpark
Feest in 't Park laat de wereld op je los met
muziek van Dobet Gnahoré (Ivoorkust), Xamanek (Chili), Mokoomba (Zimbabwe) en
DJ Papa Mojito (België). Er is dansspektakel van Jhalik Punjab Di (Belgium's Got Talent) en Nyaka Ngoma. Leef je uit tijdens de
workshops dancehall, reggaeton, doundoun,
djembé en flamenco.
Strijk neer in de Bazaar voor actuele NoordZuidinfo of voor een Afghaanse, Tibetaanse,
Mexicaanse, Vietnamese, Indische of Congolese hap. Waag je aan de fairtradekookbattle
of aan een portie `moedertalen' in de taalcarrousel. Drop je oude gsm of smartphone
in de Recupel- Transform3 Energiebox. Ga
spelenderwijs op reis in het wereldkinderdorp met tientallen wereldspelen en muziek-, dans- en creaworkshops voor kinderen
van 4 tot 12 jaar.
Redactie: Luna Gysen (5HuWe)

www.feestintpark.be
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

De veertiende editie van de kwarttriatlon
door Brugge vindt plaats op zaterdag 24 juni.
Elke deelnemer zwemt 1000 meter, fietst
45 kilometer en loopt 10,2 kilometer. Het decor waarin de wedstrijd wordt gehouden, de
unieke ambiance van een zaterdagavond en
een enthousiast publiek in het triatletendorp
op de Markt spreken zowel topatleten als recreanten aan.
www.triatlonbrugge.be
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DAG VAN DE
(ZEEBRUGSE)
VISSERIJ

Zaterdag 24 juni tot en met zondag 3 september

STRANDBIBLIOTHEEK

Van 11.00 tot 18.00 uur
Strand Zeebrugge, aan het Badengebouw
Elke zomer kun je in de Strandbibliotheek een fijne collectie leesvoer ontlenen, van meeslepende romans en boeiende reisverhalen over ontspannende tijdschriften en bloedstollende thrillers
tot spannende jeugdboeken en leuke strips. Lenen doe je gratis, zelfs als je geen lid bent van de
Openbare Bibliotheek Brugge.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

ZONDAG 25 JUNI IS OPNIEUW
EEN HOOGDAG VOOR ZEEBRUGGE.
NAAR ALOUDE GEWOONTE STAAT
DEZE DAG IN HET TEKEN VAN
TRADITIE, MET DE JAARLIJKSE
ZEEWIJDINGSPROCESSIE EN
DE ZEEZEGENING. OM DEZE
FEESTELIJKE EDITIE LUISTER
BIJ TE ZETTEN, STAAN ER
OOK ANDERE ACTIVITEITEN
OP HET PROGRAMMA.
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Zondag 25 juni

Zondag 25 juni

ZEEWIJDINGSPROCESSIE
EN ZEEWIJDING

VERENIGINGSMARKT

Van 9.45 tot 12.30 uur
Zustersstraat en Visserskruis (Omookaai),
Zeebrugge

In een marktkraam aan de Belgiek werken
plaatselijke verenigingen activiteiten uit in
het teken van vis.

Dit jaar viert de Zeewijding met de bijhorende processie een dubbel jubileum, namelijk
het tachtigjarig bestaan en de 75ste editie.
Rond 9.45 uur vertrekt de stoet in de Zustersstraat. De figuranten in traditionele klederdracht volgen een mooi parcours tot aan
het Visserskruis op de Omookaai. Ook 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. Dit jaar
staat de zeewijding in het teken van 165 jaar
Vlaamse zeevisserij.

Vele groepen schreven zich al in. Wil jouw
verenging ook deelnemen? Bel naar het
buurtcentrum of stuur een mailtje.

Pastorie Zeebrugge: 050 54 41 08

Marktplein, Zeebrugge

Donderdag 22 tot en
met woensdag 28 juni

EXPO: 165 JAAR
OFFICIËLE ZEEVISSERIJ
LANGS DE BELGISCHE
KUST
Van 8.30 tot 18.00 uur
Gemeenschapshuis, Zeebrugge

Marktplein, Zeebrugge

De tentoonstelling ‘165 jaar officiële
zeevisserij langs de Belgische kust’
neemt je mee naar het harde verleden
van het vissersberoep: het grote leed
en de stille leegtes. Zeldzame beelden, foto’s en voorwerpen geven een
overzicht van alle aspecten van deze
sector. Je komt er meer te weten over
deze onbekende helden die de bevolking tijdens de oorlogen van de hongersnood hebben gered.
De toegang is gratis.

Tijdens het weekend van 23 tot en met
25 juni staat de Belgiek op het Marktplein in Zeebrugge. Deze samenwerking tussen Brugge Plus, Buurtwerk
Zeebrugge en Wijk Up Zeebrugge biedt
een brede waaier aan activiteiten aan
(zie ook p. 6).

Begeleid bezoek voor verenigingen, groepen of
scholen na afspraak met buurtwerk Zeebrugge:
Buurtcentrum d’ Oude Stoasie, Venetiëstraat 1,
8380 Zeebrugge
bwzeebrugge@brugge.be
050 55 01 31

Buurtcentrum: 050 55 01 31 of bwzeebrugge@brugge.be

Vrijdag 23 tot en
met zondag 25 juni

DE BELGIEK

www.belgiek.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Maandag 26 juni tot en met
donderdag 31 augustus

Vrijdag 30 juni tot en met
woensdag 5 juli

STRANDANIMATIE EN
SPORTACTIVITEITEN

VAMA VECHE

Van 10.30 tot 17.30 uur
Sportstrand Zeebrugge, aan het Badengebouw

Van 14.00 tot 1.00 uur
Astridpark

Op het enige Sportstrand van de kust kun je kiezen tussen verschillende sportactiviteiten, recreatieve tornooitjes, gratis initiaties in diverse
sportdisciplines, strandspelletjes en seniorenturnen. Strandanimatoren en gekwalificeerde lesgevers zorgen voor de begeleiding. Vrij sporten kan ook. Je mag gratis het beschikbare sportmateriaal gebruiken.

Het Entrepot maakt deze zomer van de 'Botanieken Hof' weer het unieke decor voor Vama Veche. Dit gratis zomerfestival biedt een totaalpakket met voor elk wat wils. 's Namiddags is er doorlopend kinderpret,
‘s avonds livemuziek en performances. Ook het Vama Veche Parkrestaurant is weer open.

www.brugge.be/strandanimatiezeebrugge
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

De gekende ingrediënten van het vertrouwde Vama Veche-recept zijn
aanwezig: zomerse tunes van de Platendraaiers, het geliefde pop-upterras (mét cocktailbar), gekke performances en interventies en een
gemoedelijke zomerse sfeer. Er is geen betere manier om de zomervakantie aan te vatten!

GRATIS ZOMERFESTIVAL

www.vamaveche.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80
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Zaterdag 1 juli tot en met
zondag 10 september

PRE-TRIËNNALE
HEDENDAAGSE KUNST EN
URB EGG-CAFÉ AAN HET
STATIONSPLEIN
URB EGG-café: van zondag tot en met
donderdag van 11.00 tot 22.00 uur,
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 0.00 uur
Stationspark, tussen Stationsplein en Boeveriepoort
Ook dit jaar strijkt de Pre-Triënnale met het
URB EGG-café neer in Brugge. Het verzonken parkje tussen het Stationsplein en de
Boeveriepoort wordt deze zomer dé plek om
vrienden te treffen bij een fris glas en een
hapje.
Naar aanloop van de volgende grote Triënnale in 2018 - met als thema Liquid City/Vloeibare Stad - mag je ook een flinke brok kunst
en cultuur verwachten. Op het programma
staat onder andere een performance van
kunstenaar en architect Tomás Saraceno.

Zaterdag 1 juli tot en met
donderdag 31 augustus

ZON, ZEE… ZORGELOOS
ZORGELOOS ZONNEKLOPPEN
IN ZEEBRUGGE BAD
Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge (Badengebouw)
Zon, Zee… Zorgeloos is er onder meer voor
mensen met een mobiliteitsbeperking en
(groot)ouders met peuters of kleuters. Het
initiatief stelt hen in staat om een comfortabele en gezellige dag door te brengen op
het strand.
In het Badengebouw voorziet de Stad een
aangepast toilet en een aangepaste douche.
Je kunt er ook strandrolstoelen en een tiralo
(een rolstoel om je tot aan de zee te begeven)
gratis lenen. Er staan jobstudenten klaar om
mensen te begeleiden naar en op het strand.
Heb je een beperking en kom je met de tram
of per trein naar Zeebrugge? Je kunt op de
studenten rekenen om je van je aankomstplaats naar het strand te brengen. Bel voor je
bezoek naar 0472 90 08 45 om af te spreken.
dienst.welzijn@brugge.be
050 47 55 16

www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02

KAAP organiseert samen met URB
EGG-café vijf concerten op het Stationsplein, telkens op donderdag om
20.00 uur:
13/07:
27/07:
10/08:
24/08:
7/09:

naam nog niet gekend
Kosmo Sound (dub meets jazz)
naam nog niet gekend
Bombathazz
(tussen Marc Moulin en STUFF)
Glass Museum
(minimalism, jazz, elektro)
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Elke donderdag van
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. Om 16.30 uur volgt een
jeugdfilm, geselecteerd door het Jeugdfilmfestival. Om 20.00 uur begint de hoofdfilm.
www.filmophetstrand.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Elke dinsdag van
juli en augustus

Elke woensdag van
juli en augustus

WIJKLANKEN

KLINKENDE KROEGEN

Van 20.00 tot 0.00 uur
Brugse deelgemeenten

GRATIS MUZIEKCONCERTEN

‘WIJklanken’ volgt hetzelfde concept als
‘Klinkende Kroegen’, maar onder een andere
naam en in de Brugse deelgemeenten.
Elke dinsdagavond van juli en augustus kun
je gratis muziekoptredens bijwonen in Assebroek, Lissewege, Zeebrugge, Sint-Andries,
Sint-Kruis en Sint-Jozef. In plaatselijke kroegen en op lokale straten en pleinen kun je er
genieten van verschillende concerten.

Van 20.00 tot 0.00 uur
Verschillende kroegen in de Brugse binnenstad
Elke woensdagavond van juli en augustus
vinden op drie locaties gratis muziekconcerten plaats in of bij diverse kroegen in de binnenstad.
Elk jaar geniet een groot publiek van de verschillende muziekgenres die aan bod komen.
Wil je weten wie waar en wanneer optreedt?
Kijk op de website van UiTinVlaanderen.
Redactie: Lara De Moor (6WeWi)

www.uitinbrugge.be
www.brugge.be
dienst.organiseren@brugge.be
050 47 54 50
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PROGRAMMA
6 juli
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

Sing
Rintje
Florence Foster Jenkins

3 augustus
14.30 uur Angry Birds
16.30 uur Meester Kikker
20.00 uur Snowden

13 juli
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

Vaiana
Kiwi en Strit
King of the Belgians

10 augustus
14.30 uur Finding Dory
16.30 uur Meesterspion
20.00 uur Captain Fantastic

20 juli
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
27 juli
14.30 uur
16.30 uur
20.00 uur

Huisdiergeheimen
Het Verloren Vriendje en
andere verhaaltjes
The Nice Guys
Kung Fu Panda 3
Solan & Ludwig:
De Grote Kaasrace
The Danish Girl

17 augustus
14.30 uur Zootopia
16.30 uur Mijn naam is Courgette
20.00 uur Sully
24 augustus
14.30 uur Trolls
16.30 uur Cloudboy
20.00 uur Deepwater Horizon
31 augustus
14.30 uur Spongebob: spons op het droge
16.30 uur Nono, Het Zigzag Kind
20.00 uur Le Ciel Flamand

DE SCHATTEN VAN VLIEG
TIJDENS FILMOPHETSTRAND
RUIK JIJ WAT IK RUIK?
De vleugels en pootjes van Vlieg hangen vol zand, want Vlieg begraaft een piratenschat op het strand
van Zeebrugge. Piraten van 6 tot 12 jaar met een neus voor film kunnen na de voorstelling van 14.30
uur op zoek gaan naar de schat van Vlieg. Volg je neus en vind de juiste plek. Graaf als eerste de
schatkist uit het zand en ontdek de geheime inhoud! Let goed op, want er liggen kapers op de kust…
Zoek de schat van Vlieg ook op Cirque Plus en op zondag tijdens Uitzomeren en maak kans op een
geurende verrassing!
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Donderdag 6 juli

SPORTKRIEBELS
Van 9.30 tot 15.30 uur
Sportcentrum Koude Keuken, Legeweg (ingang via Prangeweidedreef), Sint-Andries
Sportkriebels is een avontuurlijke sportdag voor jongeren van 8 tot 16 jaar waarin ze
zich kunnen uitleven in meer dan veertig sportdisciplines waaronder muurklimmen,
deathride, freerunning, cricket, festivalwip, lasershooting, zwerkbal en quidditch. Ervaren lesgevers leiden alles in goede banen.
www.brugge.be/sportkriebels
050 47 54 70

Vrijdag 7 juli

STRANDLOOP ZEEBRUGGE
20.00 uur
Zeedijk, Zeebrugge
Het Loopcriterium van de Kust start met de Strandloop in Zeebrugge waar iedereen aan
kan deelnemen. Het gevarieerde parcours voert je langs de Zeedijk, het strand en over
de St. George's day-wandeling, de promenade die uitstrekt tot in zee. Er is een kidsrun
(600 meter), een 5-, en 10-kilometerloop. Onderweg en bij aankomst krijgen de lopers
bevoorrading. Elektronische tijdsregistratie zorgt voor correcte en accurate resultaten.
www.brugge.be/strandloopzeebrugge
050 47 54 70
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Vrijdag 7 juli

TAPTOE BRUGGE
WERVELEND MUZIKAAL SPEKTAKEL
VAN TOPSHOWKORPSEN
Van 20.00 tot 22.00 uur (voorprogramma vanaf 19.00 uur)
Burg
Taptoe Brugge heeft alles uit de kast gehaald om ook van deze dertigste editie een groot spektakel te maken met de beste binnen- en buitenlandse topshowkorpsen. Op de Burg kun je showbands uit België,
Noorwegen en Nederland bewonderen. Ook de Brugse beiaard speelt
mee, en dat is uniek in de wereld.
Tickets kosten 20 of 40 euro en zijn op maandag, dinsdag, woensdag,
vrijdag en zaterdag te koop in de Noordzandstraat 52, 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

brugge.be

Vrijdag 7 juli tot en met
zondag 24 september

BEELDEN IN HET WITTE DORP
Centrum Lissewege en site voormalige
abdij Ter Doest
Een hele zomer lang viert kunst hoogtij in Lissewege. Tijdens de gratis
openluchtexpo ‘Beelden in het Witte Dorp’ worden de meest pittoreske
plekken ingepalmd door meer dan honderd beeldende kunstenaars uit
binnen- en buitenland.
www.beeldenroute.be
info@beeldenroute.be
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Vrijdag 7 tot en met
zondag 9 juli

CACTUSFESTIVAL
Minnewaterpark
Tijdens het tweede weekend van juli maakt
Brugge zich al 36 jaar lang op voor de komst
van een pak nationale en internationale
muzikale helden. Róisín Murphy, Kaiser
Chiefs, Goose, Richard Ashcroft, Explosions In The Sky, Jamie Lidell, Steve Winwood, Warhaus, Michael Kiwanuka, The
Temper Trap, Het Zesde Metaal, Sophia en
Rhye zijn maar enkele van de knallers die
je tijdens deze editie van het Cactusfestival
kunt meemaken.
Cactusfestival mocht zich van Yourope (The
European Festival Association) ‘Best Small
European Festival’ noemen en werd door
OVAM uitgeroepen tot voorbeeldfestival op
het vlak van milieu.
www.cactusfestival.be
info@cactusmusic.be
050 33 20 14
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GULDENSPORENVIERING
HET 11 JULI-KOMITEE ZORGT SAMEN MET STAD BRUGGE VOOR
EEN VERRASSENDE INVULLING VAN DE GULDENSPORENVIERING.
OP DE BURG KAN IEDEREEN GENIETEN VAN GRATIS CONCERTEN.

Dinsdag 11 juli

BURGROCK
Burgrock vzw organiseert de dertiende editie van Burgrock, een dag met verschillende
muziekgenres en jonge, talentvolle groepen.

Zaterdag 8 juli

Maandag 10 juli

BREYDEL EN DE
CONINCKWANDELING

11 JULIVIERING

Van 8.00 tot 15.00 uur
Start en aankomst: VTI Campus,
Pauwstraat, Sint-Andries

19.00 uur: academische zitting, uitreiking van
de Gulden Spoor en de Goeiendagprijs. Muzikaal intermezzo door het zigeunertrio Piroska.

Deze vernieuwde wandeltocht doet het groene Brugge aan. Het parcours leidt je langs
de stadswallen door onbekende delen van de
stad en zit ter gelegenheid van de Vlaamse
feestdag vol leuke verrassingen.
Er zijn drie afstanden (6, 12 en 19 km) die je
individueel en op je eigen tempo kunt bewandelen. Wie even wil uitblazen, kan dat doen
op een van de verzorgde rustplaatsen.

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.

Deelnemen kost 1,50 euro. Leden van Wandelsport Vlaanderen betalen 1,10 euro. Inschrijven gebeurt tussen 8.00 en 15.00 uur in
de lokalen van het VTI in Sint-Andries (Pauwstraat).
www.brugsemettenwandelclub.be
depouvre.deherdt@outlook.be

Burg

21.00 uur: HIDEAWAY
Hideaway, de Vlaamse bluesband met Brugse
wortels, bestaat 31 jaar en kan bogen op een
lange en avontuurlijke geschiedenis. Op 10
juli geven ze nog eens het beste van zichzelf.
22.30 uur: RADIO GUGA
Op festivals moet je kiezen om bepaalde
artiesten aan het werk te zien, maar Radio
Guga maakt dit overbodig. In een strakke
set zingt het fenomeen Guga Baúl de ene na
de andere hit van onder meer Ozark Henry,
Raymond Van het Groenewoud, Elvis Presley,
Editors, Yevgueni, Bart Peeters en Passenger, en dat helemaal live en op één podium.
www.elfjuli.org
roelandvddriessche@hotmail.com

In de paasvakantie selecteerde de jury van
de wedstrijd Commarocks vijf jonge bands.
Zij mogen tijdens de rockrally strijden voor
demo-opnametijd, een fotoshoot en eeuwige
roem. Nieuw is de Burgrockapp, waarmee je
jouw favoriete band een duwtje in de rug kunt
geven.
‘s Avonds volgt het hoofdprogramma. Elektrik
Blue, de winnaar van de rockrally 2016, mag
de spits afbijten. Tijdens de vorige editie blies
dit viertal iedereen omver met een straffe
performance en funky nummers.
Daarna volgt Zwartwerk: drie mc’s en een dj
met Angolese en Congolese roots en Mechelen als thuisbasis. De liveshows van Zwartwerk zijn zeer energiek, met een mix van
aanstekelijke beats, Afrikaanse vibes en Nederlandstalige raps.
Fleddy Melculy, dé metalsensatie van het
voorbije jaar, sluit Burgrock af. De nummers
van deze ‘redders van de Belgische metal’
staan bol van de zelfrelativering, humor en
spot. Brul mee op ‘T-shirt van Metallica’ en
‘Geen vis, wel vlees’.
ROCKRALLY
15.00 uur: Hermànn (Oudenaarde)
16.00 uur: Oriens (Mortsel)
17.00 uur: Evillookingbird (Leuven)
18.00 uur: The Daring Man (Brussel)
19.00 uur: Raman (Gent)
HOOFDPROGRAMMA
20.00 uur: Elektrik Blue
21.30 uur: Zwartwerk
23.00 uur: Fleddy Melculy
www.facebook.com/burgrockbrugge
roelandvddriessche@hotmail.com

26 juli
• Klinkende Kroegen

20 juni

27 juni

• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust

4 juli

• Vama Veche
• WIJklanken

11 juli

• Burgrock
• WIJklanken

18 juli

• Circustoer Uitwijken
• WIJklanken

25 juli

• WIJklanken

19 juni

26 juni

• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust

3 juli

• Vama Veche

10 juli

• 11 Juliviering

17 juli

• Circustoer Uitwijken

24 juli

• Klinkende Kroegen
• Circustoer Uitwijken

19 juli

• Klinkende Kroegen

12 juli

• Vama Veche
• Klinkende Kroegen

5 juli

• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust

28 juni

21 juni

• Openingsconcert
Beiaardzomerseizoen:
Zjamoel en Frank Deleu

14 juni

13 juni

12 juni

WOENSDAG

DINSDAG

MAANDAG

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg
• Concert URB EGG/
KAAP: Kosmo Sound

27 juli

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

20 juli

• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg
• Concert URB EGG/KAAP

13 juli

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

6 juli

29 juli
• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• MOODS! Admiral
Freebee + Sarah Ferri

• Zomeren op de Vismarkt
• MOODS! Blaudzun

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• MOODS!

30 juli

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

28 juli

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

23 juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Circustoer Uitwijken

22 juli

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Circustoer Uitwijken

• Zomeren op de Vismarkt

21 juli

15 juli

14 juli

16 juli

• Cactusfestival
• Dansen op de
Vismarkt: tango

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

Zomeren op de Vismarkt
Cactusfestival
Taptoe Brugge
Strandloop Zeebrugge

9 juli

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Vama Veche

8 juli

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Vama Veche

2 juli

• Zeewijdingsprocessie
en Zeewijding
• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust
• Belgiek Zeebrugge
• Verenigingsmarkt
Zeebrugge
• Dansen op de
Vismarkt: tango

• Feest in ’t Park
• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust
• Belgiek Zeebrugge
• Triatlon Brugge
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

1 juli

25 juni

• Retrokoers
• Elfstedenronde
• Belgiek + Buurtfeest
Christus-Koning
• Dansen op de
Vismarkt: tango

18 juni

ZONDAG

24 juni

• Cyclo Festival
• Belgiek + Buurtfeest
Christus-Koning
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

17 juni

ZATERDAG

7 juli

• Zomeren op de Vismarkt
• Vama Veche

30 juni

• Zomeren op de Vismarkt
• Belgiek muziekcafé:
Zeebrugge
• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust

• 165 jaar officiële
zeevisserij langs de
Belgische kust

29 juni

23 juni

• Zomeren op de Vismarkt
• Belgiek muziekcafé
Christus-Koning

16 juni

VRIJDAG

22 juni

15 juni

DONDERDAG

6 september

• Klinkende kroegen

• WIJklanken

5 september

30 augustus

29 augustus

• Klinkende kroegen

• WIJklanken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zomeravondconcerten Beiaard: tot en met donderdag 21 september, elke maandag- en woensdagavond
Strandreddingsdienst: van 15 juni tot en met 3 september
Strandbibliotheek: zaterdag 24 juni tot en met zondag 3 september
Strandanimatie Zeebrugge: van 26 juni tot en met 31 augustus
Zon, Zee...Zorgeloos: zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus
Strandanimatie en sportactiviteiten: zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus
11Pre-Triënnale:
septemberzaterdag 1 juli tot en met
12 september
13 september
zondag 10 september
Beelden in het Witte Dorp: vrijdag 7 juli tot en met zondag 24 september
Uitwijken september: vrijdag 1 tot en met zondag 24 september
Openingsweek Cultuurcentrum Brugge: van zondag 17 tot en met woensdag 27 september
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 De Schatten van Vlieg: museumzoektochten (zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus)

• Gezellige poëziedekentjes: tot en met zondag 3 september, elke dag behalve op maandag

EN VERDER:

4 september

28 augustus

23 augustus

22 augustus

• Klinkende kroegen

• WIJklanken
• Festival van de Noordzee

21 augustus

16 augustus

15 augustus

14 augustus

16 september
• Uitwijken Septembertoer

15 september
• Uitwijken Septembertoer

14 september

• Taste A Lot
streetfoodfestival
• September Jazz
• Uitwijken Septembertoer
• Open Monumentendag

9 september

• Uitwijken Septembertoer

• Taste A Lot
streetfoodfestival
• Uitwijken Septembertoer

8 september

• Uitwijken Septembertoer

2 september

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Uitzomeren
• (H)eerlijk Brugge:
openluchtfilmavond

• Zomeren op de Vismarkt
• Uitzomeren

1 september

26 augustus

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Lichtfeest Lissewege
• Praalstoet van de
Gouden Boom
• Zeezwemmen (eventueel)

19 augustus

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Benenwerk
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• Kantdagen
• WECANDANCE

• Autoloze Zondag
• Uitwijken Septembertoer

17 september

• Taste A Lot
streetfoodfestival
• Kids- en Jeugdtriatlon
• Uitwijken Septembertoer
• Open Monumentendag

10 september

• Uitwijken Septembertoer

3 september

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Uitzomeren +
De Schatten van Vlieg
• (H)eerlijk Brugge

27 augustus

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Praalstoet van de
Gouden Boom

20 augustus

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• Vélo Baroque
• Kantdagen
• WECANDANCE

13 augustus

• Dansen op de
Vismarkt: tango
• MAfestival Lissewege:
War & Peace
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• MOODS! Balkan Beat
Box + Black Flower

12 augustus

6 augustus

5 augustus

25 augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• Lichtfeest Lissewege

18 augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• Kantdagen

11 augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• MOODS! C.W. Stoneking + André Brasseur

4 augustus

• Concert URB EGG/
KAAP: Glass Museum

7 september

• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg

31 augustus

• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg
• Concert URB EGG/
KAAP: Bombathazz
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans

24 augustus

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

17 augustus

• Filmophetstrand +
De Schatten van Vlieg
• MOODS!
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• Kantdagen
• Concert URB EGG/KAAP
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans

• Klinkende kroegen
• MOODS! Ásgeir
• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel

• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel
• WIJklanken
• MOODS! Corinne Bailey Rae

• MAfestival Brugge:
La Divina Commedia
tussen hemel en hel

10 augustus

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

3 augustus

9 augustus

• Klinkende Kroegen
• MOODS! Eduardo
Guerrero Y Su
Grupo Flamenco

• WIJklanken
• MOODS! Melanie
De Biasio

8 augustus

2 augustus

1 augustus

7 augustus

31 juli
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CIRQUE PLUS
GRATIS CIRCUSFESTIVAL

Vrijdag 21 tot en
met zondag 23 juli
Van 13.30 tot 20.30 uur
Tuin Grootseminarie, ingang via
Peterseliestraat
Na de jubileumeditie van vorig jaar vliegt Cirque Plus
er weer stevig in. Het gratis driedaagse circusfestival
met (inter)nationale circusartiesten is een must in het
Brugse zomeraanbod. Ook dit jaar zijn jong en minder
jong welkom op deze unieke weide voor een spektakel van niveau. Aan de inhoud wordt niet gesleuteld:
humor, acrobatie, een vleugje emotie, een gezellig
zomerterras en heel veel sfeer zorgen voor de succesformule die Cirque Plus al elf jaar is.
Sommige voorstellingen zijn ter plaatse te reserveren.
Alle opvoeringen zijn gratis, behalve Fidelis Fortibus,
de jongste telg van Circus Ronaldo. De vertoning is
een melancholische solovoorstelling van Danny Ronaldo over de absurde verbondenheid van een circusfamilie. In de piste wordt Danny omringd door
de overleden zielen van zijn dierbaren, die hij terug
tot leven schijnt te wekken. Deze voorstelling begint
om 21.00 uur en is bedoeld voor toeschouwers vanaf
12 jaar. Tickets kosten 10 euro. Reserveren kan via
www.ticketsbrugge.be.
www.cirqueplus.be
info@cirqueplus.be
050 44 20 02

Zaterdag 15 tot en met
woensdag 19 juli

CIRCUSTOER UITWIJKEN
Vanaf 18.30 uur
Vijf Brugse wijken
De Uitwijkenkaravaan trekt opnieuw naar de
Brugse wijken met een circusact. Dit jaar
brengt het Spaanse gezelschap Circ Panic
de nieuwe voorstelling ‘MiraT’. De circustoer
van Uitwijken is de voorbode van grote broer
Cirque Plus. Alle data en locaties vind je terug op de website.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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DE SCHATTEN VAN VLIEG
TIJDENS CIRQUE PLUS
RUIK JIJ WAT IK RUIK?
Tuin Grootseminarie,
ingang via Peterseliestraat
Vlieg verstopt een schatkist op Cirque Plus.
Speurneuzen van 6 tot 12 jaar kunnen mee
op zoektocht. Gebruik je neus en volg het
spoor tussen de acrobaten en de circusartiesten. Leer ruiken met je ogen, handen en
oren en ervaar de geur van het circus. Speur
de geheime locatie op en ontdek de schat.
Zoek ook de schat van Vlieg op Filmophetstrand en tijdens Uitzomeren (enkel op zondag) en maak kans op een riekende verrassing!
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Vrijdag 21 juli tot en
met zondag 23 juli

Vrijdag 21 juli of
zaterdag 19 augustus

BOMBOCLAT

ZEEZWEMMEN

Van 12.00 tot 0.00 uur
Strand Zeebrugge, Evenementenplatform

18.15 uur: jeugd, 18.30 uur: volwassenen
Strand Zeebrugge

Op het strand van Zeebrugge geniet je drie
dagen lang van een kleurrijk exotisch programma en hedendaagse sounds. Gerenommeerde artiesten uit de Caraïben, Jamaica,
Zuid-Amerika en Afrika brengen je in zwoele
tropische sferen en lokaal talent laat je dansen op dancehall, reggae of afrobeat. Tussendoor kun je genieten van zalig eten uit
de wereldkeuken en verfrissende, zomerse
cocktails.

Het zeezwemmen keert na een lange afwezigheid terug naar Zeebrugge. Deelnemers
kunnen onder begeleiding van de strandreddingsdienst een langere afstand zwemmen
in de zee. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het zwemmen plaatsvinden
op vrijdag 21 juli (reservedatum zaterdag
19 augustus). Jongeren kunnen 500 meter zwemmen en volwassenen krijgen
1 kilometer voorgeschoteld. Dit evenement is
een samenwerking tussen Stad Brugge, de
openwaterzwemclub Langereizwemmers en
surfclub Icarus.

Voor de allerkleinsten is er een speelzone
onder toezicht van professionele monitoren.
Zo kunnen de ouders zorgeloos genieten van
het festival.
Redactie: Kyllian Desmidt (6STW)

www.bomboclat.be

www.brugge.be/zeezwemmen
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MOODS!
Vrijdag 28 juli tot en met
donderdag 10 augustus
Burg en Belfort
Het zomerfestival Moods! strooit volop sfeer in de Brugse binnenstad. Verspreid over acht concertavonden laat Moods! je kennismaken met een brede selectie aan relevante geluiden met de historische binnenstad als decor.
Op de sfeervolle Burg vinden vier gratis concerten plaats met
Blaudzun (28 juli), Admiral Freebee + Sarah Ferri (29 juli),
C.W. Stoneking + André Brasseur (4 augustus) en Balkan Beat Box
+ Black Flower (5 augustus).
Moods! Intiem duikt parels op uit de grotere muzikale tradities
en presenteert vier betaalconcerten voor een zittend publiek. Dit
jaar kun je unieke concerten beleven van Melanie De Biasio (1 augustus), Eduardo Guerrero Y Su Grupo Flamenco (2 augustus),
Corinne Bailey Rae (8 augustus) en Ásgeir (9 augustus).
www.moodsbrugge.be
info@cactusmusic.be
050 33 20 14

Zaterdag 12 augustus

BENENWERK
Van 19.30 tot 5.00 uur
Verschillende locaties in de Brugse binnenstad
Tijdens ‘de mooiste avond van Brugge’ daagt Benenwerk 'Ballroom
Brugeoise' je uit om de beste danser in jezelf naar boven te halen.
Verspreid over elf ballrooms in de binnenstad nemen livebands en dj’s
je op sleeptouw voor een dansmarathon met de meest uiteenlopende
dansmuziek. Gooi je benen helemaal los op de lindy hop, swing, disco,
tango, latino of burlesque, want Benenwerk is hét zomerse feest waar
iedereen aan zijn trekken komt.
Redactie: Lani Bruynseels (5HuWe)

www.benenwerk.be
info@strictotempo.be
050 33 20 14
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Vrijdag 4 tot en met
zondag 13 augustus

MAFESTIVAL BRUGGE:
LA DIVINA COMMEDIA
TUSSEN HEMEL EN HEL
Verschillende aanvangsuren
Verschillende locaties
MAfestival Brugge laat zich door Dante’s ‘La
Divina Commedia’ inspireren voor een muzikale reis van de hel naar de hemel. Internationale topartiesten als Ensemble Correspondances, Vox Clamantis of B’Rock Orchestra
en jonge beloften als Ghislieri Choir & Consort, Sollazzo Ensemble, InAlto en Voces Suaves verdiepen zich in Danteske thema’s.
MAfestival 2017 opent in de onderwereld.
Monteverdi’s iconische ‘L’Orfeo’ is in goede
handen bij de flamboyante Argentijnse barokspecialist Leonardo García Alarcón en de
zijnen. Hofkapelle München en Vocalconsort
Berlin zorgen voor een louterende apotheose met ‘Die Auferstehung und Himmelfahrt
Jesu’. Tussen opening en slot wordt met passend repertoire van Josquin en de Morales
tot Liszt of Andriessen getimmerd aan de
weg naar het paradijs.

Zondag 13 augustus
Zondag 6 augustus

MAFESTIVAL LISSEWEGE:
WAR & PEACE
Vanaf 11.30 uur, laatste concert eindigt om
18.15 uur
Verschillende locaties
De concertdag in Lissewege staat in het teken van ‘War & Peace’. Ensemble Plus Ultra brengt er Cristóbal de Morales’ ‘Missa
L’homme armé’, een van de mooiste polyfone
missen waarin het eeuwenoude lied over de
gewapende man doorklinkt. In ‘Allegorie van
het Verlangen’ hoor je ten slotte een nieuwe
muziekgeschiedenis van het ‘Hooglied’ door
Zefiro Torna, Vocalconsort Berlin en de Tunesische zangeres Ghalia Benalli. In de schuur
Ter Doest exploreren Rembrandt Frerichs en
zijn collectief de Europese hymne en haar
hedendaagse context.
www.mafestival.be
info@mafestival.be
050 33 22 83

VÉLO BAROQUE
Start om 10.00 of 10.45 uur
Brugge en het Ommeland
Wie een passie heeft voor oude muziek en
graag fietstochten maakt, mag zeker niet
ontbreken op Vélo Baroque.
Laat je langs een parcours van 30 kilometer
van het Concertgebouw naar Sijsele verrassen door avontuurlijke concerten op unieke
locaties. De route is volledig bewegwijzerd
en de korte programma’s worden herhaald
zodat iedereen zijn eigen route en tempo kan
bepalen.
Redactie: Sander Blomme (5WeWi)

www.velobaroque.be
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Donderdag 10 tot en met zondag 13 augustus

KANTDAGEN
Van 11.00 tot 18.00 uur, zondag tot 16.00 uur
Brouwerij De Halve Maan, Walplein
Het Kantcentrum organiseert deze zomer weer de traditionele Kantdagen in Huisbrouwerij De Halve Maan. Tijdens deze 37ste editie stellen heel wat Vlaamse kantorganisaties
en –verenigingen zich voor aan de duizenden bezoekers. Elke deelnemende vereniging
neemt ook een kleine kanttentoonstelling voor haar rekening.
Daarnaast geeft het Kantcentrum/Kantmuseum ook informatie over cursussen en publicaties en zie je tientallen kantwerksters aan het werk.
Dit jaar zijn de Russische kantkunstenaar Michael Paryshev en de Franse beeldend kunstenares Marie Belgacem te gast. Haar werken zijn een eerbetoon aan de kantmakers.
Redactie: Melissa Verniest (5EcWi)

www.kantcentrum.eu
info@kantcentrum.eu
050 33 00 72

Zaterdag 12 en zondag 13 augustus

WECANDANCE

Van 12.00 tot 1.00 uur
Strand Zeebrugge, Evenementenplatform
Fuifbeesten, modeliefhebbers en foodies opgelet! Laat je meeslepen door de uitbundige
sfeer van dit elektronische dansfestival vol beats, food en fashion in een uitzinnige omgeving. Dit jaar is het thema ‘Desert Dreams’.
Ook voor deze vijfde editie zet dit boetiekfestival in op een spectaculair decor en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
www.wecandance.be
info@wecandance.be
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Dinsdag 15 augustus

FESTIVAL VAN DE NOORDZEE
Van 12.00 tot 0.00 uur
Oude Vismijnsite, Tijdokstraat en Rederskaai, Zeebrugge
Maak je klaar voor een (culinair) avontuur,
want op 15 augustus vindt in hartje Zeebrugge het Festival van de Noordzee plaats. De
organisatie is in handen van Visgro vzw, Coney Island, Feestcomité Zeebrugge en Stad
Brugge.
Via tal van activiteiten kun je proeven van al
het lekkers dat de Noordzee te bieden heeft.
Neem een kijkje aan de showcookingstand
en haal je hart op aan de verschillende eetkraampjes. Leer hoe je het best garnalen
pelt en vis fileert of ding mee naar het kroontje van ‘Visambassadrice 2017’.
Ook de vele liveoptredens, de straatanimatie
en de gezellige terrasjes en pop-upbars zijn
een bezoekje meer dan waard.
www.brugge.be/zeebrugge
economie@brugge.be
050 47 54 40

Vrijdag 18 en zaterdag
19 augustus

LICHTFEEST

Vanaf 21.00 uur
Centrum Lissewege
Lissewege hult zich twee zomeravonden in
een deken van licht en gezelligheid. Wanneer de duisternis valt, maakt straatverlichting plaats voor sfeervol kaarslicht, intieme
vuur- en lichtinstallaties, videokunst, muziek
en straattheater met een hoekje af. Artiesten
van diverse pluimage zorgen voor een extra
poëtisch tintje en zetten het unieke karakter
van het 'Witte Dorp' in de verf.
Het Lichtfeest bijwonen is helemaal gratis.
Redactie: Bart-Jan Leyts (6EcWe)

www.bruggeplus.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Zaterdag 19 en zondag 20 augustus

PRAALSTOET VAN DE
GOUDEN BOOM
Brugse binnenstad

Sinds de wereldexpo van 1958 is Brugge een prachtige stoet rijker. De
Praalstoet van de Gouden Boom trekt om de vijf jaar door de straten van
de binnenstad en brengt een feeëriek spektakel met reuzen, praalwagens,
dieren en 1.700 kleurrijk uitgedoste figuranten. De stoet is een samensmelting van geschiedenis, mythes en legendes en vormt een tweeluik.
Het eerste deel van de stoet brengt de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Vlaanderen tot leven en deel twee focust op het huwelijk
van Karel de Stoute en Margareta van York, dat tien dagen lang uitbundig
werd gevierd in Brugge.
Wil je zelf deel uitmaken van de stoet? Grijp dan je vijfjaarlijkse kans!
De organisatoren zoeken nog mannelijke figuranten en kinderen tussen 6 en 12 jaar. Ook achter de schermen zijn helpende handen meer
dan welkom.
www.goudenboomstoet.be
www.ticketsbrugge.be
Vrijwilligers en figuranten kunnen contact opnemen via
ellen@goudenboomstoet.be of 050 45 50 04

brugge.be
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UITWIJKEN SEPTEMBER
Vrijdag 1 tot en met
zondag 24 september
Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 13.30 tot 0.00 uur en
zondag van 9.30 tot 18.00 uur
Sint-Andries, Assebroek, Sint-Michiels en Sint-Kruis
Uitwijken brengt cultuur naar de wijken en zorgt voor een warm wijkgevoel onder de mensen.
Ook in september houdt de Uitwijkenkaravaan halt op verschillende
Brugse pleintjes of grasvelden.
In vier wijken kun je heerlijk nazomeren en genieten van theater, ontbijtcinema, concertjes, optredens van Belgische en internationale circusartiesten, workshops of gezellig bijpraten met vrienden of familie.
Dit jaar staat Uitwijken op vrijdag en zaterdag op dezelfde locaties als
vroeger. 's Zondags wordt er verhuisd naar een andere plek in dezelfde
deelgemeente.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Vrijdag 25 tot en met
zondag 27 augustus

UITZOMEREN
Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus: zomerbar vanaf 20.00 uur,
filmavond i.s.m. Cinema Lumière start om 21.30 uur
Zondag 27 augustus van 12.00 tot 19.00 uur
Sebrechtspark, ingang via Oude Zak
Het laatste weekend van augustus wuiven we samen de zomer uit in
het Sebrechtspark. Op vrijdag- en zaterdagavond installeren we ons
onder de blote sterrenhemel om de filmparels te bekijken die Cinema
Lumière speciaal voor deze gelegenheid selecteerde.
Zondagmiddag start een gezellige picknick en tot 19.00 uur kun je genieten van een gezonde dosis mooie muziek en prachtig straattheater.
Redactie: Jens Vercruysse (6Info)

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

DE SCHATTEN VAN VLIEG
OP ZONDAG TIJDENS
UITZOMEREN
RUIK JIJ WAT IK RUIK?
Sebrechtspark
Snuif de sfeer op tijdens Uitzomeren,
want Vlieg verbergt er op zondag een
welriekende schat. Snuffelaars van 6
tot 12 kunnen mee op geuravontuur
en het reukspoor volgen door het Sebrechtspark. Een kaart helpt je om
elke opdracht tot een goed einde te
brengen en de geheime locatie van
de schatkist te ontdekken.
Zoek de schat van Vlieg ook op
Filmophetstrand en tijdens Cirque
Plus en maak kans op een geurige
verrassing!
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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 12.00 tot 0.00 uur, zondag
van 12.00 tot 22.00 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4
Het Entrepot lanceert een nieuwe editie van het streetfoodfestival
Taste A Lot. Een resem foodtrucks en -kraampjes zorgt weer voor
een voorraad lekkers uit alle culinaire uithoeken van de wereld.
Het foodfestival is er ook voor de jongsten, met topanimatie en
kraampjes die kindvriendelijke snacks aanbieden. Zo kunnen
mama en papa ook volop genieten van Taste A Lot.
www.tastealot.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80

Zondag 27 augustus

(H)EERLIJK BRUGGE
PROEF DE TOEKOMST – FUTURE FOOD!
Doe-activiteiten + info: van 11.00 tot 17.00 uur
Streekproductenmarkt (local heroes): vanaf 12.00 uur
Astridpark
Op de laatste zondag van augustus laten Stad Brugge en het Food Lab
je in hartje Brugge proeven van duurzame en innovatieve voeding.
Via allerhande activiteiten en proevertjes kom je er alles te weten over
stadslandbouw, fair trade, biologische producten, lekker koken met
lokale ingrediënten, zelf je groenten telen, minder vlees eten, minder
voedsel verspillen... Bezoek de streekproductenmarkt en ga naar huis
met een boodschappentas vol (h)eerlijke producten of maak een van de
vele kookdemonstraties mee.
Redactie: Robbe Termote (6JHZ)

www.brugge.be/heerlijk
www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab

Op zaterdag 26 augustus, de vooravond van (H)eerlijk Brugge,
organiseert Samentuin De Tandem een openluchtfilmavond over
landbouw. In de Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint Kruis, kun
je vanaf 21.00 uur de voorstelling 'Demain' bekijken. Tickets kosten 3 euro.
www.facebook.com/samentuindetandem
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Zaterdag 9 september

SEPTEMBER JAZZ
GRATIS FESTIVAL
Van 19.00 tot 23.00 uur
Stedelijke basisschool De Ganzenveer, Bilkske
Met een zorgvuldig uitgekiende selectie aan topacts uit de hedendaagse jazzwereld vormt September Jazz sinds jaar en dag een gedroomde
start van het nieuwe muzikale seizoen in Brugge. Je kon er in het verleden al genieten van klinkende namen als Philip Catherine, The New
Cool Collective, Eric Legnini Quintet, Abraham Burton Quintet en AKA
Moon.
Ook voor deze 22ste editie voorziet KAAP een bijzonder aantrekkelijk
programma. Onze landgenoten Laughing Bastards bijten de spits af
met swingende cool jazz. Daarna bestijgt het Frans-Amerikaanse topensemble The Moutin Factory het podium. BRZZVLL uit Antwerpen sluit
de avond af met onnavolgbare funky grooves.
www.kaap.be
050 33 05 29
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Zaterdag 9 en zondag
10 september

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur
Zondag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 18.00 uur
Meerdere opengestelde locaties verspreid
over de stad, met lezingen, tentoonstellingen, wandelingen en muziek
Naar jaarlijkse traditie kun je in de Brugse
binnenstad tijdens het tweede weekend van
september historische gebouwen bezoeken
die uitzonderlijk hun deuren openen voor
het publiek. Er zijn ook tentoonstellingen
en wandelingen, lokaal overgoten door een
vleugje muziek.
In 2017 wordt de driehonderdste verjaardag
van de Brugse Academie gevierd. De Brugse
Open Monumentendag zal ook in dat teken
staan. Het programma focust op de beginperiode van de instelling en haar (classicistische) invloed op de Brugse architectuur. Een
aantal bijzondere restauratiewerven worden
bovendien eenmalig aan het publiek getoond.
Het programma wordt rond zondag 20 augustus verspreid
op de verschillende plaatsen in de stad en vind je rond die
tijd op www.bruggeomd.be en www.openmonumenten.be.
Voor een aantal monumenten en activiteiten moet je
reserveren via www.bruggeomd.be (vanaf 28 augustus om 10.00 uur tot 7 september om 16.00 uur).

Zondag 10 september

Zondag 17 september

KIDS- EN JEUGDTRIATLON

AUTOLOZE ZONDAG

NATIONAAL JEUGDCIRCUIT TRIATLON

MET O.A. CULTUURMARKT,
KROENKELEN EN MOBIMARKT

Van 12.45 tot 16.30 uur
Gemene Weidestraat, 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 van de Gemene Weidestraat vormen het hart van de wedstrijd.
Daar bevinden zich de wissel-, de aankomsten de supporterszones.
Aan de competitie nemen zowat 350 jeugdatleten tot 19 jaar deel. Voorafgaand is er een
'Just for fun'-reeks voor jongeren tussen
6 en 11 jaar, met of zonder beperking.
www.triatlonbruggeteam.be/organisaties/jeugdtriatlon-0
triatlonbruggeteam@gmail.com
0486 08 63 97

Van 10.00 tot 18.00 uur
Brugse binnenstad

Op de tiende Autoloze Zondag maken auto’s
letterlijk plaats voor een bruisend aanbod
met gratis activiteiten waarvan jong en oud
kunnen genieten: fitness op de Markt, de
MobiMarkt, Kroenkelen, een ‘eendjesparcours’ voor het hele gezin, de Cultuurmarkt
en een spetterend slotconcert.
Die dag kun je ook genieten van de braderie
in de Langestraat, de kermis in Sint-Kruis en
tal van andere leuke initiatieven van bewoners of organisaties.
Het volledige programma vind je binnenkort bij BiS en op
www.brugge.be.
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Zondag 17 tot en met
woensdag 27 september

OPENINGSWEEK
CULTUURCENTRUM BRUGGE
Verschillende locaties
Cultuurcentrum Brugge start het culturele
seizoen met een feestelijke openingsweek
voor jong en oud. Elf dagen lang kun je theater,
dans en muziek bijwonen, zowel van professionele makers als van jong en/of lokaal talent.
Ook dit seizoen is Cultuurcentrum Brugge
weer ‘van alle kunsten thuis’. Nieuw is dat
heel wat voorstellingen, tentoonstellingen en
andere activiteiten aansluiten bij een centraal
thema: ‘spel’.
De openingsweek start met de Cultuurmarkt
op 17 september en op 21 september spelen
stadsbeiaardier Frank Deleu en Belgian Brass
samen het slotconcert van het beiaardzomerseizoen in de Stadsschouwburg. De eerste editie van Daverend geeft je een mix van rootsreggae, dub, blues, ska en soul. Op 23 september
vindt de opening van de eerste thematentoonstelling plaats. Op zondag 24 september is er
in en rond de MaZ een sfeervolle familienamiddag. Woensdag sluit een eerste dansvoorstelling de week af, met de rol van ‘eten’ in onze
maatschappij als brandend actueel thema.
www.ccbrugge.be
050 44 30 60

brugge.be

Zo 17/09, 10.00 tot 18.00 uur
Gratis Cultuurmarkt
(Sint-Jakobsstraat en
Biekorf Theaterzaal)
Do 21/09, 20.00 uur
Slotconcert Beiaardseizoen
(Stadsschouwburg)
Vr 22/09, 20.00 uur
Daverend: Pura Vida ft.
Bleue + Ozi One
(Daverlo)
Za 23/09, 20.00 uur
The Last Waltz (The Band) by
Winterland '76 + special guests
(MaZ)
Za 23/09 t.e.m. zo 22/10
Tentoonstelling Free Space,
Playtime 1
(Bogardenkapel)
Zo 24/09, 14.00 uur
Schommelstoel + extra activiteiten
(MaZ)
Di 26/09, 19.00 uur
Zingarate door Cie Cecilia
(op locatie)
Wo 27/09, 20.00 uur
Beytna van Omar Rajeh
(MaZ)
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TENTOONSTELLINGEN

Tot en met zondag
8 oktober

Tot en met maandag
31 december 2018

COLLECTIEPRESENTATIE
MEMLING IN CONTEXT

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

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 die de ondertekeningen onderzoekt.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43

Van dinsdag tot en met zondag, 9.30 tot
17.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43
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.
Tijdens de zomermaanden kun je je in de
tuin van het museum uitleven met volksspelen en genieten van een streekbiertje in de
herberg of op het zonnige terras.

Zaterdag 1 juli tot
en met donderdag
31 augustus

SCHATTEN VAN VLIEG:
MUSEUMZOEKTOCHTEN
Tijdens de openingsuren
Volkskundemuseum, Stadhuis,
Gezellemuseum en Hospitaalmuseum
Tijdens de zomermaanden kunnen
speurneuzen tussen 6 en 12 jaar in
enkele musea terecht voor de zoektochten naar ‘de schatten van Vlieg’.
Steek je neus in de lucht en snuffelen maar, want dit jaar hangt er een
geurtje aan.
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WEDSTRIJD
Op welke twee locaties vindt
MOODS! plaats ?

De Strandloop van Zeebrugge maakt deel uit van het Loopcriterium van
de Kust. Tien winnaars gingen lopen met de zomerloopoutfits van Stad
Brugge.

Er zijn vijf tickets te winnen voor de betaalconcerten van MOODS!

Naam en voornaam

Stuur je antwoord voor 3 juli 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.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

Geef aan welke van de vier concerten je voorkeur wegdraagt
1 augustus: Melanie De Biasio
2 augustus: Eduardo Guerrero Y Su Grupo Flamenco
8 augustus: Corinne Bailey Rae
9 augustus: Ásgeir

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

In het kader van de module 'Media &
Communication' kropen deze leerlingen uit
het vijfde en het zesde jaar van Atheneum Jan
Fevijn (Assebroek) voor een dag in de huid van
een BiS-redacteur. Hun redactionele talenten
vind je terug in dit magazine.
Foto links (van links naar rechts): Kyllian Desmidt, Bart-Jan Leyts,
Robbe Termote, Lara De Moor en Jens Vercruysse.
Foto rechts (van links naar rechts): Sander Blomme, Melissa Verniest,
Luna Gysen en Lani Bruynseels.

Deze zomeragenda biedt geen
volledig overzicht van het hele
programma in Brugge. Wil je
meer zomerse evenementen?
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.

