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Waterloos gedrukt bij
Eco Print Center
REDACTIE
Redactieraad BiS
In het kader van de module ‘Media & Communication’ werkten vier leerlingen van het
Atheneum Jan Fevijn (Assebroek) mee aan dit
nummer: Florian Lambrecht (6 IT en netwerken), Maarten Vansever (6 IT en netwerken),
Dylan Kora (5 IT en netwerken) en Lani Bruynseels (6 humane wetenschappen).
HOOFDREDACTIE / VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
BiS staat ook op www.brugge.be.
Suggesties?
Contacteer Communicatie &
Citymarketing: 050 44 81 00,
bis@brugge.be of Burg 11,
8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be.

BESTE BRUGGELING

D

e komende maanden hoeft u niet op reis te gaan, want
de Brugse Zomeragenda heeft alles in huis om u thuis
te houden.
Nog nooit was de Brugse zomer zo rijk gevuld. Een
breed aanbod aan evenementen, activiteiten en initiatieven
zal u de vakantie van uw dromen bezorgen.
Bezoek tentoonstellingen binnen of buiten, plaats een
dansje, woon concerten bij of ontmoet elkaar op een van de
vele Brugse pleinen of in de Brugse wijken.
Sportievelingen van alle leeftijden kunnen hun hart ophalen
aan fietsevenementen, de triatlon of Sportkriebels. In Zeebrugge is er het Sportstrand, de Strandloop, het zeezwemmen en de Urban Obstacle Run.
In Zeebrugge kun je bovendien genieten van tal van andere strandactiviteiten, unieke festivals en URB SEA. Dit
houten strandpaviljoen wordt de komende maanden de
uitgelezen ontmoetingsplek aan de zee. Je kunt er een
drankje nuttigen en intussen de kunstprojecten van de
Triënnale en Beaufort ontdekken. Het paviljoen biedt ook
onderdak aan de strandbibliotheek, aan de sportuitleendienst en nog veel meer.

Nog nooit was
de Brugse zomer
zo rijk gevuld
Sinds 5 mei kun je niet meer om onze Triënnale heen. Nog
tot en met 16 september staan allerlei kunstwerken, lezingen, wandelingen en tentoonstellingen in het teken van Liquid City | Vloeibare Stad.
Ik hoop van ganser harte u deze zomer te mogen ontmoeten en hierover van gedachten te wisselen. Misschien tijdens het drinken van een glaasje in URB EGG-café aan de
Poortersloge? Ik trakteer!
Tot dan!

Burgemeester Renaat Landuyt
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WEDSTRIJD
#TROTSOPBRUGGE

Françoise Declerck en
in Nice, Frankrijk

Kaat Balanck

Ben je een fiere
je
Bruggeling en trek
?
er
erop uit deze zom
je stad
Toon je liefde voor
nland!
in binnen- en buite
zelf
Post een foto van je
en/of je familie en
ugge
vrienden in een Br
t.
wieler- of loopoutfi
Tag die met
#trotsopbrugge en
t
wie weet verschijn
jouw bijdrage in
BiS van oktober.

GEN
DE WINNAARS KRIJ
EEN LEUKE PRIJS!

Tot en met zondag
26 augustus

Tot en met zondag
26 augustus

COLLECTIEPRESENTATIE:
GRUUTHUSE IN GALANT
GEZELSCHAP. LEEFCULTUUR
IN 18DE-EEUWS BRUGGE

COLLECTIEPRESENTATIE:
VIRTUOZE VINGERS. EEN
BEELD VAN DE BRUGSE
ACCORDEONTRADITIE

WELKOM IN DE WEELDERIGE
WERELD VAN DE BRUGSE ELITE

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

Van dinsdag tot en met zondag,
van 9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16
In afwachting van de heropening van het
Gruuthusemuseum zijn objecten uit de collectie even te gast in het Arentshuis. Zowel
het Arentshuis als het Gruuthusepaleis waren ooit woonhuizen van welgestelde Bruggelingen. De collectiepresentatie weerspiegelt aspecten van de luxueuze levensstijl
van de 18de-eeuwse bewoners: een vleugje
muziek, exquise kant aan de mouwen, een
snuifje uit een exotisch ogende tabaksdoos,
een verzameling koralen en schelpen, zilver,
tin en parelmoer...
Het schilderij ‘Galant gezelschap’ sierde
misschien ooit een van hun salons. Dit werk
uit de depots werd speciaal voor de collectiepresentatie gerestaureerd.
www.museabrugge.be

Deze collectiepresentatie belicht de rijke
Brugse accordeontraditie. Je maakt kennis
met volkszangers die met hun trekzak cafés
en markten afschuimden en met virtuoze accordeonisten - zoals Joseph Fiers en Roger
Danneels - die concertzalen vulden.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van
de collectie van Charles Maeyaert. Met zijn
verzameling houdt deze 87-jarige Brugse
accordeonverzamelaar en -speler de traditie
van het accordeon in onze stad springlevend.
Bijzonder is ook dat de meeste accordeons
in de tentoonstelling van West-Vlaamse
makelij zijn.
Deze expo loopt in het kader van Airbag, het
tweejaarlijkse internationale accordeonfestival van Cultuurcentrum Brugge.
www.museabrugge.be
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Tot en met donderdag
30 augustus

Tot en met donderdag
30 augustus

Tot en met vrijdag
31 augustus

HOEKE, VAN VOORHAVEN
TOT POLDERDORP

DANSEN OP DE VISMARKT

ZOMEREN OP DE VISMARKT

INTERNATIONALE FOLKLOREDANS,
SALSA EN ARGENTIJNSE TANGO

Elke vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur
Vismarkt

Elke donderdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur
Sint-Niklaaskerk, Smallestraat, Koolkerke
Het Koolkerkse feestcomité organiseert een
zomertentoonstelling over Hoeke. Dit Damse
polderdorp ontstond in de 13de eeuw als
voorhaven van Brugge. Op basis van vondsten van landbouwer Jan Tilleman en metaaldetectorist Roland Decock ontdek je hoe
het dagelijkse leven er in de middeleeuwen
uitzag.
www.museabrugge.be

Van 18.00 tot 22.00 uur
Vismarkt
In juni, juli en augustus is de Vismarkt weer
een grote dansvloer. Op donderdag is er internationale folkloredans met Danskedoen,
zaterdag is salsadag 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: 5, 12, 19, 26 juli,
2, 9, 16, 23 en 30 augustus
Salsa op zaterdag: 9, 16, 23, 30 juni, 7, 14, 21,
28 juli en 4, 18, 25 augustus
Tango op zondag: 10, 17, 24 juni, 1, 8, 15, 22,
29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus
www.danskedoen.be
www.salsadebrujas.be
www.pasosdebrujas.be

Tot en met de laatste dag van augustus kun
je weer gezellig zomeren op de Vismarkt.
Elke vrijdag tussen 16.00 en 22.00 uur zorgen
de plaatselijke handelaars er voor lekkere
(vis)hapjes en drankjes tegen zachte prijzen.
www.brugge.be/economie
economie@brugge.be
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Tot en met zondag 16 september

TRIENNALE BRUGGE 2018
LIQUID CITY | VLOEIBARE STAD
Binnenstad
Brugge is een vloeibare stad. Kijk vanuit de lucht en
je ziet het water van de zee tot in het centrum vloeien.
Het begrip ‘vloeibaar’ kun je ook symbolisch interpreteren. We leven in een beweeglijke tijd waarin onze
toekomst niet zomaar vastligt.
Voor Triënnale Brugge 2018 gingen allerlei internationale kunstenaars en architecten met dit gegeven aan
de slag. Tijdens het hedendaagse kunst- en architectuurparcours Liquid City | Vloeibare Stad maak je kennis met de installaties, de kunstwerken en de ontmoetingsplekken die ze voor de stad hebben ontworpen.
Ontdek, geniet en laat je inspireren!

Donderdag 14 juni

GREETINGS FROM
LIQUID CITY: WORKAC
LEZING DOOR AMALE
ANDRAOS EN DAN WOOD
20.00 uur
selgascano pavilion, Coupure
Architecten van het New Yorkse bureau
WORKac komen praten over hun visie op
de ‘Vloeibare Stad’. Amale Andraos en Dan
Wood zullen het onder meer hebben over
hun project ‘Floating City’.
WORKac en Ant Farm (een kunstenaarscollectief uit de jaren 70) presenteerden dit project voor het eerst tijdens de Architectuurbiënnale van Chicago in 2015. Ze verzamelden
hiervoor 40 jaar oude architectuurtekeningen
en -modellen en voltooiden het geheel met
nieuwe tekeningen, standpunten en voorstellen. Wat blijft er nog over van de utopische
concepten uit de jaren zeventig en hoe worden deze ideeën vandaag opnieuw ingezet?
De toegang is gratis.
www.triennalebrugge.be
www.recyclart.be
info@triennalebrugge.be
@triennalebrugge
#tribru18
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Elke zondag tot en
met 16 september

Elke zondag tot en
met 16 september

DE VLOEIBARE STAD

BELEVINGSTOCHT VOOR
GEZINNEN MET KINDEREN
VAN 3 TOT 12 JAAR

ZONDAGSE RONDLEIDING
Vanaf 14.00 uur
Binnenstad, start aan In&Uit
Sluit individueel of in groep aan bij deze wekelijkse begeleide wandeling door de binnenstad en ontdek de fascinerende installaties van de Triënnale Brugge vanuit een
ander perspectief.
De wandeling duurt twee uur en start aan het
infokantoor In&Uit Brugge (Concertgebouw,
’t Zand 34).
www.ticketsbrugge.be
info@ticketsbrugge.be
070 22 12 12

ZONDAGSE RONDLEIDING
Vanaf 14.00 uur
Binnenstad

Zondag 1 juli tot
en met vrijdag
31 augustus

TRIËNNALE BRUGGE
SCHATTEN VAN VLIEG
Van 12.00 tot 17.00 uur
Binnenstad, start in de Poortersloge,
Kraanrei 19

De knotsgekke bouwsels die je tijdens de Triënnale op en langs het water ziet, tonen hoe
Brugge er in de toekomst kan uitzien.
Een begeleider neemt je gezin mee langs
een selectie van het parcours. Aan de hand
van vragen en opdrachten ontdek je spelenderwijs de tot de verbeelding sprekende
kunstwerken.

Tijdens de zomervakantie verstopt
Vlieg een schatkist langs de kunstroute van de Triënnale. Zet je speurneus open en ga op zoek naar de
Triënnale-schat!

www.ticketsbrugge.be
info@ticketsbrugge.be
070 22 12 12

www.triennalebrugge.be
#tribru18
#urbkids18

Deze ontdekkingstocht duurt ongeveer twee uur. Deelnemen is gratis.
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Donderdag 28 juni

Donderdag 5 juli

Donderdag 30 augustus

LOOKING AT/LISTENING TO
ARCHITECTURAL CRITIQUE
TODAY

LEZING DOOR
JOSÉ SELGAS EN
LUCÍA CANO (SELGASCANO)

LEZING DOOR RAUMLABOR

Van 14.00 tot 22.00 uur
De Republiek, Sint-Jakobsstraat

20.00 uur
selgascano pavilion, Coupure

Met een installatie en een gespreksavond stelt
het Vlaams Architectuurinstituut zijn dertiende Architectuurboek Vlaanderen voor in De
Republiek. De uitgave geeft een overzicht van
de meest opmerkelijke architectuurprojecten
van de afgelopen twee jaar in Vlaanderen en
brengt internationale projecten van Vlaamse
architecten onder de aandacht.

Een van de blikvangers van de Triënnale is
ongetwijfeld het selgascano pavilion. De
kleurrijke installatie van het Spaanse architectenduo selgascano op de Coupure vormt
een ideale rustplek in de binnenstad. In de
zomermaanden zul je er bij goed weer zelfs
kunnen zwemmen. Op 5 juli licht het architectenbureau het werk toe tijdens een lezing
op deze unieke locatie.

De toegang is gratis.
www.triennalebrugge.be
www.vai.be
info@triennalebrugge.be
@triennalebrugge
#tribru18

www.triennalebrugge.be
www.archipelvzw.be
info@triennalebrugge.be
@triennalebrugge
#tribru18

20.00 uur
House of Time, Wulpenstraat
In 2017 startte het Duitse collectief raumlabor met House of Time, een langlopend
project in het kader van de Triënnale Brugge
2018. Met lokale partners als Brugge(n) voor
Jongeren en Bolwerk werken ze een heel
jaar aan een huis vol tijd: een ontmoetingsen productieplek door en voor jongeren.
Op een oude industriële site langs het kanaal
wordt de lokale jeugd uitgenodigd om te experimenteren, te bouwen en te leren. Er worden mobiele eenheden gemaakt (zoals een
warmwaterbad of een reeks bankjes), maar
het project gaat evenzeer over immateriële
waarden: zich betrokken voelen en zich engageren om actief problemen op te lossen op
elk moment van het creatieproces. Kom er
alles over te weten tijdens de lezing.
www.triennalebrugge.be
www.archipelvzw.be
info@triennalebrugge.be
@triennalebrugge
#tribru18
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Vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus
Tot en met zondag
30 september

URB SEA
STRANDPAVILJOEN
Mei, juni en september:
van 11.00 tot 18.00 uur
Juli en augustus: van 11.00 tot 22.00 uur
Dagelijks, inclusief feestdagen
Zeebrugge-Strand, aan Badengebouw
Tot eind september verbindt het URB SEAstrandpaviljoen de kunstprojecten Beaufort,
Triënnale Brugge 2018 en het strandleven
met elkaar. Je vindt er de installatie van de
Brusselse onderzoeks- en ontwerpgroep
Rotor, het URB SEA-café met zicht op zee, de
strandbibliotheek en de sportuitleendienst.
Het houten paviljoen is deze zomer de ideale
plek voor cultuur en ontspanning.
Praktisch
Sportuitleendienst
Dinsdag 26 juni tot zondag 2 september
Van 10.30 tot 17.30 uur
Gratis
Strandbibliotheek
Zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus
Van 11.00 tot 18.00 uur
Gratis
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02

BRUGGE GALERIE WEEKEND
INSPIRED BY TRIËNNALE BRUGGE 2018
Vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur
Acht galeries voor actuele kunst en design organiseren
samen het Brugge Galerie Weekend. Op de volgende locaties
presenteren zij tentoonstellingen die werden geïnspireerd
door Triënnale Brugge 2018 | Liquid City - Vloeibare Stad.
Absolute Art Galery:
‘Cobra for win’ - Wim Ricourt
Black Swan Gallery:
‘Impact van het Hoogst Onwaarschijnlijke’ Deel 2 Evolutie
- Tom Herck, Maaike Leyn, Marion Moskowitz, Ilona
Plaum, Hans van der Ham, Romain Weintzem
Galerie Broes:
Emmanuelle Aussedat, Sophie Domont, Babette Degraeve
Galerie Pinsart:
‘Rope - Hacking vélo’ - Ief Spincemaille
Galerie Thomas Serruys:
'Future primitive' – Wouter Hoste & Harvey
Bouterse, atelier Serruys, Alexander D’hiet
Galerie Vanlandschoote:
‘Back to the future’ - Luc Peire, Michel Martens,
Vic Gentils, Andre Bogaert, Gilbert Swimberghe, Kurt Lewy,
Guy Vandenbranden, Pol Mara e.a. Tentoonstelling met werk
van kunstenaars uit de Triënnales Brugge van de jaren 70.
kind of oj:
‘Linescape’ - Mathias Casaer
44 Gallery:
‘Vloeibare beelden’ - Marc Schepers
Alle info en het liggingsplan vind je op de
website van Brugge Galerie Weekend.
www.bruggegalerieweekend.be
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Tot en met zondag 30 september

OPENLUCHTCONCERTEN
FANFARES, HARMONIEËN, BRASSBANDS…
Verschillende locaties en uren
De komende maanden staan er in Brugge nog heel wat openluchtconcerten gepland. Op de Markt, op de Burg en in het Koningin
Astridpark kun je allerlei korpsen, fanfares, harmonieën, muziekkapellen, showbands en speelscharen gratis aan het werk zien.

Woensdag 13 juni
KONINKLIJKE
MUZIEKKAPEL VAN DEFENSIE
15.00 uur
Burg
Donderdag 12 juli
KONINKLIJKE
MUZIEKKAPEL VAN DEFENSIE
Speciale editie met Cubaanse zang & dans
20.30 uur
Burg
Vrijdag 24 augustus
KONINKLIJKE
SCOUTSHARMONIE SINT-LEO
‘Song of Freedom’, in het kader
van de herdenking van WO I
20.00 uur
Burg

Tot en met donderdag
27 september

ZOMERAVONDCONCERTEN
BEIAARD
Maandag- en woensdagavond om 21.00 uur
Belfort, Markt
Al sinds het openingsconcert van zaterdag
9 juni laten internationale beiaardiers hun
kunnen horen tijdens een reeks zomerconcerten op de beiaard. Elke maandag en
woensdag geven ze vanaf 21.00 uur extra
glans aan heerlijke Brugse zomeravonden.
Wie komt luisteren, kan gebruik maken van
de zitplaatsen op het binnenplein van het
Belfort.
Op donderdag 27 september heeft het slotconcert plaats.
www.museabrugge.be

Zaterdag 25 augustus
KONINKLIJKE
SCOUTSHARMONIE SINT-LEO
‘Song of Freedom’, in het kader
van de herdenking van WO I
20.00 uur
Burg
Woensdag 29 augustus
KONINKLIJKE
MUZIEKKAPEL VAN DEFENSIE
15.00 uur
Burg
Zaterdag 1 september
KONINKLIJKE
SCOUTSHARMONIE SINT-LEO
19.30 uur
Markt
Zondag 2 september
WERKERSWELZIJN SHW BRUGGE
16.00 uur
Markt (onder voorbehoud)

www.brugge.be/openluchtconcerten-fanfares-en-brassband

Zaterdag 8 september
POLDERGALM DUDZELE
11.00 uur
Markt
KONINKLIJKE SPEELSCHAAR S.F.X.
15.00 uur
Markt
KONINKLIJKE FANFARE
CECILIA STEENBRUGGE
17.00 uur
Markt
Zondag 9 september
KONINKLIJKE HARMONIE
VERMAAK NA ARBEID
11.00 uur
Markt
SHOWBAND dINK
14.00 uur
Markt
WERKERSWELZIJN SHW BRUGGE
16.00 uur
Markt
Zondag 23 september
NOORDZEE BRASSBAND BRUGGE
11.00 uur
Koningin Astridpark
Zondag 30 september
KONINKLIJKE HARMONIE
VERMAAK NA ARBEID
‘Muziek voor Vrede’, in het
kader van de herdenking van WO I
14.00 uur
Markt
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Tot en met zondag
4 november

Zaterdag 16 juni tot en
met zondag 16 september

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

STRANDREDDINGSDIENST

Van dinsdag tot en met zondag,
van 9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12
In vijf kabinetten presenteert het Groeningemuseum kunstwerken uit het ‘fin de siècle’,
meer bepaald de jaren 1880-1914. Naast
werken van bekende kunstenaars als Félicien Rops, James Ensor, Fernand Khnopff en
Emile Claus, worden ook werken van minder
grote namen voor het voetlicht gebracht.
Daarbij wordt ook buiten België gekeken.
De Franse karikatuurkunst en het symbolisme van de Duitstalige landen komen eveneens aan bod. De expo toont zowel schilderijen, sculpturen, tekeningen als prenten.
Voorts worden er enkele recente aanwinsten
voor het eerst aan het publiek getoond.
www.museabrugge.be

Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge
Op het Zeebrugse strand staan redders paraat om dagelijks de veiligheid te garanderen van baders, zwemmers en watersportbeoefenaars. Ten westen van de havendam
bevindt zich de bewaakte zwemzone van 500
meter.
www.brugge.be/strandredding
050 47 54 70
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CYCLO FESTIVAL,
RETROKOERS EN
ELFSTEDENRONDE
Zaterdag 16 juni

CYCLO FESTIVAL
Start aan Boudewijn Seapark
Tijdens het Cyclo Festival kunnen recreanten en wielertoeristen kennismaken met het parcours van de Elfstedenronde. Er zijn vier tochten: een familietocht van 35
kilometer en drie tochten voor wielerliefhebbers (62, 96
en 142 kilometer).

Zondag 17 juni

RETROKOERS EN ELFSTEDENRONDE
Markt en Buiten Kruisvest
De retrokoers voor fietsen van voor 1987 bestrijkt de
volledige binnenstad. Daarna rijden de profs bijna 200
wedstrijdkilometers, waarvan 20 kilometer op kasseien.
De Elfstedenronde is een UCI 1.1-wedstrijd.
www.sport.be/elfstedenronde/

Donderdag 21 juni

INTERNATIONALE YOGADAG
Van 10.30 tot 17.30 uur
Binnenstad
Naar aanleiding van Internationale Yogadag
kun je gratis yoga-initiatielessen volgen. Op
allerlei plaatsen in de Brugse binnenstad
maak je kennis met verscheidene vormen
zoals hatha yoga, ashtanga vinyasa yoga, poweryoga en nog vele andere. De dag wordt afgesloten in de stadshallen met een ‘celestial
communication mantra’.
www.brugge.be/internationale-yogadag
050 47 54 70
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Vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni

DRIE DAGEN FIETSEN VOOR MAKE-A-WISH®
SPORTIEF EN ZOMERS FUNDRAISING EVENT
Van 14.00 tot 22.00 uur
Domein Koude Keuken, De Prange Weidedreef 2
Dit jaar zet vzw Being Human zich in om de hartenwensen te vervullen van kinderen en jongeren die lijden aan een levensbedreigende ziekte.
Het evenement ‘Samen in beweging voor elkaar’ is geen wedstrijd
en iedereen kan deelnemen. Drie dagen fiets je met familie, vrienden, kennissen of collega’s via de fietsknooppunten van fietsdorp
naar fietsdorp. Op die manier leg je dagelijks een honderdtal kilometer af door mooie Vlaamse landschappen. Per rit mag elk team
uit maximum zes fietsers bestaan. Ieder team begint afzonderlijk
aan zijn tocht.
Kom op vrijdag 22 juni naar domein Koude Keuken voor de start van
dit unieke avontuur. Op de derde dag is er een groot slotevenement in
Merchtem. Meer info vind je op de website.
www.sameninbeweging.be
info@beinghuman.be
Steve Vermeersch – voorzitter VZW Being Human
0477 35 08 76

Zaterdag 23 juni

TRIATLON BRUGGE
17.15 uur
Binnenstad
Op zaterdag 23 juni vindt de vijftiende editie
van de kwarttriatlon door Brugge plaats. Elke
deelnemer zwemt 1.000 meter, fietst 45 kilometer en loopt 10,2 kilometer. Het decor, de
unieke ambiance en een enthousiast publiek
in het triatletendorp op de Markt spreken zowel topatleten als recreanten aan.
www.triatlonbrugge.be/nl/triatlon-brugge
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Zaterdag 23 juni tot en
met zondag 2 september

SPORT@STRAND
ZEEBRUGGE
Van 10.30 tot 17.30 uur
Aan Badengebouw, Zeedijk
Voor een zomer vol sport, spel en plezier
moet je in Zeebrugge zijn. Op en rond het
Sportstrand valt er elke dag wel iets te beleven. Strandmonitoren organiseren er recreatieve tornooitjes, strandspelletjes en seniorenturnen. Je mag gratis het aanwezige
sportmateriaal gebruiken.
www.brugge.be/strandanimatiezeebrugge
050 47 54 70

Zondag 24 juni

ZEEWIJDINGSPROCESSIE
EN ZEEWIJDING
Van 9.45 tot 12.30 uur
Zustersstraat en Visserskruis (Omookaai),
Zeebrugge
De laatste zondag van juni is een hoogdag
voor Zeebrugge. Ook dit jaar staat die dag
in het teken van de traditie, met de zeewijdingsprocessie en de zeezegening. Deze
keer is het thema ‘Zee van vrede’.
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. De kinderen van de lokale basisschool Roezemoes
lopen mee.
Vanaf 11.00 uur worden de op zee overleden
vissers 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 41 08

Zondag 24 juni, zondag
15 juli, woensdag 15
augustus, zondag 16 en
zondag 30 september
en zondag 28 oktober

MISSIE FOXTROT
EEN UNIEKE TOTAALBELEVING
IN EEN DUIKBOOT
16.00 uur, behalve op 15 augustus
om 18.00 uur
Seafront, Vismijnstraat 7, Zeebrugge
Het is september 1962 en volop Koude Oorlog. Missie Foxtrot gaat van start en jij wordt
ingelijfd bij de Russische marine. Stap als
matroos of onderofficier aan boord van de
duikboot, laat iedereen van je gezelschap
(maximaal 15 personen) zijn taak uitvoeren
en beleef hoe de missie verloopt. Vooraf inschrijven via info@seafront.be is vereist.
www.seafront.be
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Vrijdag 29 juni tot en met
woensdag 4 juli

VAMA VECHE
GRATIS ZOMERFESTIVAL
Van 14.00 tot 1.00 uur
Astridpark
Het Entrepot maakt van de 'Botanieken Hof' weer het unieke decor voor
Vama Veche. Dit gratis zomerfestival biedt een totaalpakket met kinderpret, livemuziek en performances.
Daarnaast zijn de vertrouwde ingrediënten van het Vama Veche-recept
aanwezig: zomerse deuntjes van de Platendraaiers, het geliefde popupterras (mét heerlijk eten en een cocktailbar), bijzondere vertoningen
en interventies en een gemoedelijke zomerse sfeer. Er is geen betere
manier om de zomervakantie aan te vatten.
www.vamaveche.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80

brugge.be

Zaterdag 30 juni

FEEST IN ’T PARK
GRATIS MONDIAAL FESTIVAL
Van 14.00 tot 1.00 uur
Minnewaterpark
Feest in ’t Park laat de wereld op je los met muziek van Antwerp GipsySka Orkestra, Djeli Moussa Condé, Team Damp en Arumbo.
In het wereldkinderdorp ontdekken de kinderen alle continenten en
kunnen ze deelnemen aan meer dan veertig muziek-, dans- en creaworkshops. Misschien kun je de chef in jezelf bovenhalen en deelnemen
aan de fairtradekookbattle. Breng ook een bezoek aan de Bazaar voor
actuele Noord-Zuidinfo en geniet van de zuiderse muziek, een fairtradesapje of -ijsje of een lekkere wereldhap.
www.feestintpark.be
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Zaterdag 30 juni tot en
met zondag 11 november

UN|SETTLED
EEN STADSOVERSCHRIJDEND
PROJECT VAN KAAP,
ARGOS & RAVERSYDE
Verschillende locaties
Nog nooit leken zo veel mensen weg van huis
te zijn, uit noodzaak of uit vrije wil. Achter elk
parcours schuilt een uniek verhaal. Tijdens
het stadsoverschrijdende project Un|settled
schenken kunstenaars aandacht aan de
kleine en grote verhalen die schuilen achter
elke tocht.
Un|settled bestaat uit een expo, een concertreeks, voorstellingen, artistieke interventies in de publieke ruimte, literaire gesprekken en een debat.
In Brugge word je in oktober verrast met
‘Un|settled in public space’, een driedaagse
in de Brugse stationsomgeving. (Inter)nationale kunstenaars gaan op deze publieke plek
aan de slag. Sta stil bij beeldende installaties, theatrale interventies, performances en
verrassende acties. Of luister in een kapel
naar (inter)nationale schrijvers die spreken
en debatteren over migratie. In Oostende
staan een expo, films, installaties en gratis
concerten op de planning.
www.unsettled.be
info@kaap.be

Zondag 1 juli tot en met
vrijdag 31 augustus

ZON, ZEE… ZORGELOOS
ZORGELOOS ZONNEKLOPPEN
IN ZEEBRUGGE BAD
Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge (Badengebouw)
Zon, Zee… Zorgeloos richt zich tot mensen
met mobiliteitsbeperkingen, (groot)ouders
met peuters of kleuters en anderen. Dankzij
dit initiatief kunnen zij op een comfortabele
wijze een gezellige dag op het strand doorbrengen.
Stad Brugge plaatst in het Badengebouw een
aangepast toilet en een aangepaste douche.
Je kunt er vier strandrolstoelen, een strandrollator en een tiralo (rolstoel om je tot aan
de zee te begeven) gratis lenen. Er staan ook
jobstudenten klaar om mensen te begeleiden naar en op het strand.
Heb je een beperking en kom je met de tram
of met de 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

Zondag 1 juli tot en met
zondag 30 september

COLLECTIEPRESENTATIE:
VLIJTIGE VINGERS TER
ERE VAN GODS GLORIE.
RELIGIEUZE KANT
UIT BRUGSE KERKEN
EN KLOOSTERS
Van 11.00 tot 18.00 uur
Sint-Gilliskerk, Baliestraat
Brugge wordt geassocieerd met kantklossen. Kant werd in vorige eeuwen gebruikt
als verfijnde afwerking, zowel voor gebruiksvoorwerpen als in de dames- en herenmode.
Ook in de kerk werd dit fijne handwerk vaak
gebruikt voor allerhande toepassingen.
Kantwerk vervaardigd voor de liturgie vertoont doorgaans specifieke religieuze symbolen in combinatie met rankwerk, bloemen
en andere motieven. Vooral in kloosters
wordt dit fragiel textiel met veel zorg bewaard.
www.museabrugge.be
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Elke dinsdag van
juli en augustus

WIJKLANKEN
GRATIS MUZIEKCONCERTEN
Van 20.00 tot 0.00 uur
Verschillende kroegen in de Brugse deelgemeenten
WIJKlanken is een uitloper van het gekende
Klinkende Kroegen. Elke dinsdagavond van
juli en augustus kun je gratis muziekoptredens bijwonen aan verscheidene kroegen in
Brugse deelgemeenten. Kijk op de website
van UiTinVlaanderen of op www.brugge.be
om te weten wie waar en wanneer optreedt.
www.uitinvlaanderen.be
www.brugge.be/wijklanken
dienst.vergunningen@brugge.be
050 47 54 50

Elke woensdag van
juli en augustus

KLINKENDE KROEGEN
GRATIS MUZIEKCONCERTEN
Van 20.00 tot 0.00 uur
Verschillende kroegen in de binnenstad
Elke woensdagavond van juli en augustus
vinden op drie locaties gratis muziekconcerten plaats in of bij diverse kroegen in de
binnenstad.
Elk jaar smaken vele mensen de uiteenlopende muziekgenres die aan bod komen.
Kijk op de website van UiTinVlaanderen of op
www.brugge.be om meer te weten te komen
over het programma.
www.uitinvlaanderen.be
www.brugge.be/klinkende_kroegen
dienst.vergunningen@brugge.be
050 47 54 50
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Elke donderdag van juli en augustus

FILMOPHETSTRAND
GRATIS OPENLUCHTBIOSCOOP
14.00, 16.00 en 20.00 uur
Strand Zeebrugge, Zeedijk 50 (naast surfclub Icarus)
Vervang zachte zetels door een handdoek op het zand, reclame door het
ruisen van de zee en popcorn door de zon en je krijgt Filmophetstrand.
Iedere donderdag zie je op het grootste strand van de kust om 14.00 uur
en 16.00 uur een kinder- en jeugdfilm i.s.m. JEF (Jeugdfilmfestival). Om
20.00 uur start de avondfilm.
www.filmophetstrand.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

PROGRAMMA
Donderdag 5 juli
14.00 uur
Ferdinand
16.00 uur
Casper & Emma de bergen in
20.00 uur
Dunkirk
Donderdag 12 juli
14.00 uur		
Kapitein Onderbroek
16.00 uur		
De Buurtspion
20.00 uur		
The Founder
Donderdag 19 juli
14.00 uur
Bigfoot Junior
16.00 uur
De Raket: Gerommel in de ruimte
20.00 uur		
Moonlight
Donderdag 26 juli
14.00 uur
Verschrikkelijke Ikke 3
16.00 uur
Dikkertje Dap
20.00 uur
Turist
Donderdag 2 augustus
14.00 uur
Storks
16.00 uur
Magie in de bergen
20.00 uur
Baby Driver
Donderdag 9 augustus
14.00 uur
Gruwelijke Rijmen
16.00 uur		
Rosie en Moussa
20.00 uur
Arrival
Donderdag 16 augustus
14.00 uur		
De Smurfen en het verloren dorp
16.00 uur
Molly Monster
20.00 uur
Manchester by the sea
Donderdag 23 augustus
14.00 uur
Rita en de krokodil
16.00 uur
Hotel de grote L
20.00 uur
Belgica
Donderdag 30 augustus
14.00 uur
Coco
16.00 uur
Uilenbal
20.00 uur
Girls Trip
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Maandag 2 juli tot en met
woensdag 29 augustus

VAKANTIEWERKING KWIBUS
Van 7.30 tot 17.30 uur
Verschillende Brugse deelgemeenten
Kinderen die dit jaar 4 worden of al wat ouder zijn, zijn hartelijk welkom op
Kwibus voor een vakantie vol spelplezier. Tijdens de zomervakantie vindt
Kwibus plaats van maandag 2 juli tot en met woensdag 29 augustus op
de volgende locaties.
Lokalen Chiro Steenbrugge, Sint-Trudostraat 1, 8310 Assebroek
Stedelijke Basisschool Brugge Noord, Damsesteenweg 30, 8380 Dudzele
Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Sint-Andries
(ook voor kinderen met een beperking)
Basisschool De Pannebeke, Ter Looigemweg, 8000 Sint-Jozef
(ook voor kinderen met een beperking)
Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels
Basisschool Sint-Leo, Blankenbergse Steenweg 217, 8000 Sint-Pieters
Open van 7.30 tot 17.30 uur (gesloten op woensdagen 11 juli en 15 augustus). Een halve dag meespelen kost 2,5 euro en een volledige dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be
050 44 83 33

Donderdag 5 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. Zij kunnen
zich uitleven in meer dan veertig sportdisciplines, waaronder muurklimmen, deathride,
freerunning, cricket, festivalwip, lasershooting en vissen. Ervaren lesgevers leiden
alles in goede banen.
www.brugge.be/sportkriebels
050 47 54 70

• Klinkende Kroegen

26 juni

3 juli

• Vama Veche
• WIJKlanken

10 juli

• 11 Juliviering
• WIJKlanken

17 juli

• Circustoer Uitwijken
• WIJKlanken
• Kathedraalfestival

24 juli

• WIJKlanken
• Kathedraalfestival

25 juni

2 juli

• Vama Veche

9 juli

• Burgrock

16 juli

• Circustoer Uitwijken

23 juli

6 augustus

30 juli

25 juli

19 juni

18 juni

8 augustus

• Klinkende Kroegen
• MOODS!

• WIJKlanken
• Kathedraalfestival

7 augustus

1 augustus

31 juli

• Klinkende Kroegen

• Circustoer Uitwijken

18 juli

• Klinkende Kroegen

11 juli

• Vama Veche
• Klinkende Kroegen

4 juli

27 juni

20 juni

13 juni

12 juni

11 juni

WOENSDAG

DINSDAG

MAANDAG

9 augustus

• Filmophetstrand
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• MOODS!

2 augustus

Zomeren op de Vismarkt
MOODS!
MAfestival: Cherchez la femme
Kwiplus

10 augustus

•
•
•
•

3 augustus

Zomeren op de Vismarkt
MOODS!
Kwiplus
Kathedraalfestival

•
•
•
•

• Filmophetstrand
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans

Zomeren op de Vismarkt
Cirque Plus
Kwiplus
Kathedraalfestival

27 juli

•
•
•
•

20 juli

• Cactusfestival
• Kwiplus

• Zomeren op de Vismarkt

13 juli

11 augustus

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• MOODS!
• MAfestival: Cherchez la femme

4 augustus

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• MOODS!

28 juli

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• Cirque Plus
• Zeezwemmen

21 juli

• Cactusfestival
• Circustoer Uitwijken

• Dansen op de Vismarkt: salsa

14 juli

• Taptoe Brugge

• Dansen op de Vismarkt: salsa

• Strandloop Zeebrugge

• Zomeren op de Vismarkt

26 juli

• Filmophetstrand
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans

19 juli

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt: folkloredans

12 juli

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt: folkloredans
• Sportkriebels
• Lezing door selgascano – i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

7 juli

Dansen op de Vismarkt: tango
Cactusfestival
Circustoer Uitwijken
Missie Foxtrot
Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

12 augustus

• Dansen op de Vismarkt: tango
• MAfestival: Cherchez la femme
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

5 augustus

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

29 juli

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Cirque Plus
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

22 juli

•
•
•
•
•

15 juli

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

8 juli

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Vama Veche
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

• Dansen op de
Vismarkt: salsa
• Vama Veche
• Feest in ’t Park

1 juli

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Drie dagen fietsen
voor Make-A-Wish
• Zeewijdingsprocessie en Zeewijding
• Missie Foxtrot
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

24 juni

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Retrokoers en Elfstedenronde
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

17 juni

ZONDAG

30 juni

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• Drie dagen fietsen
voor Make-A-Wish
• Triatlon Brugge

23 juni

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• Cyclo Festival

16 juni

ZATERDAG

6 juli

• Zomeren op de Vismarkt
• Vama Veche

• Looking at/listening to architectural critique today– i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

5 juli

29 juni

• Zomeren op de Vismarkt
• Drie dagen fietsen
voor Make-A-Wish

• Internationale Yogadag

28 juni

22 juni

• Zomeren op de Vismarkt

• Greetings from Liquid City:
WORKac – i.k.v.
Triënnale Brugge 2018

21 juni

15 juni

VRIJDAG

14 juni

DONDERDAG

5 september

• Klinkende Kroegen
• Ikebana demonstratie
• Concertgebouw Circuit

Openluchtconcerten: tot en met zondag 30 september

Kathedraalfestival: tot en met zaterdag 6 oktober

Strandreddingsdienst: zaterdag 16 juni tot en met zondag 16 september

•

•

•

Kathedraalfestival op zaterdag 6 oktober

Missie Foxtrot op zondag 28 oktober

•

•

25 september

26 september

- Collectiepresentatie Vlijtige vingers ter ere van Gods glorie, religieuze kant uit
Brugse kerken en kloosters (zondag 1 juli tot en met zondag 30 september)

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

24 september

- Hoeke, van voorhaven tot polderdorp (t.e.m. donderdag 30 augustus)

- Collectiepresentatie Virtuoze vingers, een beeld van de Brugse accordeontraditie
(t.e.m. zondag 26 augustus)

- Collectiepresentatie Gruuthuse in galant gezelschap. Leefcultuur in 18de-eeuws Brugge
(t.e.m. zondag 26 augustus)

19 september

Beelden in het Witte Dorp: vrijdag 6 juli tot en met zondag 23 september

•

18 september

Vakantiewerking Kwibus: maandag 2 juli tot en met woensdag
29 augustus (gesloten op 11 juli en 15 augustus)

•

• september
Tentoonstellingen:
17

Un|settled: zaterdag 30 juni tot en met zondag 11 november

Zon, Zee... Zorgeloos: zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus

•

•

10
september
11 september
12 september
• Sport@strand Zeebrugge: zaterdag 23 juni tot en met zondag 2 september

Zomeravondconcerten Beiaard: tot en met donderdag 27 september, elke maandag- en woensdagavond

•

- URB SEA – strandpaviljoen: tot en met zondag 30 september

- Schatten van Vlieg: zoektocht (zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus)

Triënnale Brugge 2018: tot en met4zondag
16 september
3•september
september

EN VERDER:

• WIJKlanken
• Ikebana demonstratie

• Ikebana demonstratie

29 augustus

• Klinkende Kroegen
• Concertgebouw Circuit

• WIJKlanken

28 augustus

22 augustus

21 augustus

27 augustus

20 augustus

•
•
•
•
•

• WIJKlanken
• Kathedraalfestival

Klinkende Kroegen
Missie Foxtrot
Festival van de Noordzee
Kantdagen
Concertgebouw Circuit

15 augustus

MOODS!
MAfestival: Cherchez la femme
Klinkende Kroegen
Concertgebouw Circuit

14 augustus

•
•
•
•

13 augustus

MOODS!
MAfestival: Cherchez la femme
WIJKlanken
Kathedraalfestival

•
•
•
•

• MAfestival: Cherchez la femme

27 september

20 september

13 september

6 september

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt: folkloredans
• Ikebana demonstratie
• Lezing door raumlabor – i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Concertgebouw Circuit

30 augustus

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt: folkloredans
• Concertgebouw Circuit

23 augustus

• Filmophetstrand
• Dansen op de
Vismarkt: folkloredans
• Kantdagen
• Concertgebouw Circuit

16 augustus

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt: folkloredans
• MAfestival: Cherchez la femme
• Concertgebouw Circuit

Zomeren op de Vismarkt
MAfestival: Cherchez la femme
Kwiplus
Concertgebouw Circuit

• Uitzomeren

29 september
• Uitwijken Septembertoer

• Uitwijken Septembertoer

• Opening nieuw seizoen
Cultuurcentrum Brugge
• Uitwijken Septembertoer

22 september

• Kathedraalfestival
• Uitwijken Septembertoer

15 september

28 september

• Uitwijken Septembertoer

21 september

• Uitwijken Septembertoer

14 september

•
•
•
•
•

• Uitwijken Septembertoer

‘Boost je buurt’-dag
September Jazz
Open monumentendag
Kathedraalfestival
Uitwijken Septembertoer

8 september

7 september

• Ikebana demonstratie
• Uitzomeren
• Concertgebouw Circuit

• Zomeren op de Vismarkt

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• Bomboclat
• Concertgebouw Circuit

25 augustus

• Dansen op de Vismarkt: salsa
• Brugge Galerie Weekend –
Inspired by
Triënnale Brugge 2018
• Kantdagen
• Lichtfeest Lissewege
• Raid of Valour
• Concertgebouw Circuit
• Reservedatum zeezwemmen

1 september

Zomeren op de Vismarkt
Bomboclat
Kwiplus
Concertgebouw Circuit

MAfestival: Cherchez la femme
Benenwerk
WECANDANCE
Concertgebouw Circuit

18 augustus

•
•
•
•

31 augustus

•
•
•
•

24 augustus

• Zomeren op de Vismarkt
• Brugge Galerie Weekend –
Inspired by
Triënnale Brugge 2018
• Kantdagen
• Lichtfeest Lissewege
• Kwiplus
• Concertgebouw Circuit

17 augustus

•
•
•
•

• Missie Foxtrot
• Uitwijken Septembertoer

30 september

• Opening nieuw seizoen
Cultuurcentrum Brugge
• Uitwijken Septembertoer

23 september

• Missie Foxtrot
• Autoloze zondag
• Opening nieuw seizoen
Cultuurcentrum Brugge
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Uitwijken Septembertoer

16 september

• Open monumentendag
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Uitwijken Septembertoer

9 september

• Uitzomeren
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Kaasmarkt

2 september

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Streekproductenmarkt Local Heroes
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Concertgebouw Circuit

26 augustus

• Dansen op de Vismarkt: tango
• Brugge Galerie Weekend –
Inspired by
Triënnale Brugge 2018
• Kantdagen
• Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Concertgebouw Circuit

19 augustus

Dansen op de Vismarkt: tango
MAfestival: Cherchez la femme
VéloBaroque
WECANDANCE
Rondleidingen i.k.v.
Triënnale Brugge 2018
• Concertgebouw Circuit

•
•
•
•
•
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Vrijdag 6 juli

STRANDLOOP ZEEBRUGGE
20.00 uur
Zeedijk, Zeebrugge
De openingsmanche van het Loopcriterium
van de Kust is een loopwedstrijd waaraan iedereen kan deelnemen. Het gevarieerde parcours voert je langs de Zeedijk en het strand
over de Saint-George’s Day-wandeling, de
promenade die uitstrekt tot in de zee. Er is
een kidsrun (600 meter), een 2,5-, een 5en een 10-kilometerloop. Onderweg en bij
aankomst krijgen de lopers bevoorrading.
Elektronische registratie zorgt voor accuraat
gemeten tijden.
www.brugge.be/strandloopzeebrugge
050 47 54 70

Vrijdag 6 juli tot en met
zondag 23 september

Zaterdag 7 juli

BEELDEN IN HET
WITTE DORP

WERVELEND MUZIKAAL SPEKTAKEL
VAN TOPSHOWKORPSEN

Centrum Lissewege en site van de voormalige abdij Ter Doest
De hele zomer viert kunst hoogtij in Lissewege. Tijdens de gratis openluchtexpo ‘Beelden
in het Witte Dorp’ worden de meest pittoreske plekken kunstig ingepalmd door meer
dan honderd beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland.
www.beeldenroute.be

TAPTOE BRUGGE

Van 20.00 tot 22.00 uur
(voorprogramma vanaf 19.00 uur)
Burg
De 31ste editie van Taptoe Brugge is een
non-stop showspektakel met de beste binnen- en buitenlandse topshowkorpsen. Met
de Burg als prachtig decor brengen showbands uit Engeland, België en Nederland
indrukwekkende en flitsende shows. De medewerking van de Brugse beiaard daarbij is
uniek in de wereld.
Tickets kosten 10 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.
De beste blaasmuziek in een fantastische
show zie je alleen tijdens Taptoe Brugge.
www.taptoebrugge.be
info@taptoebrugge.be
050 31 87 64
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BURGROCK EN 11 JULIVIERING
Maandag 9 juli

Dinsdag 10 juli

BURGROCK

11 JULIVIERING

Van 15.00 tot 0.00 uur
Burg
Voor de veertiende keer op een rij organiseert Burgrock vzw het
Burgrock-festival. Burgrock biedt een podium aan vier jonge muziekgroepen en geeft hen de kans om op een unieke locatie te spelen. Elke
groep speelt een Nederlandstalig nummer en strijdt voor winst in de
rockrally. De winnende band krijgt een dag opnametijd, een optreden op
Burgrock 2019 en een fotoshoot.
In 2017 schoot Oriens de hoofdvogel af. Dit viertal uit Mortsel opent dit
jaar het avondluik. Daarna komen de grote jongens: Bizkit Park en Red
Zebra. Bizkit Park brengt op spectaculaire wijze hulde aan een van de
meest illustere subgenres van de alternatieve muziek: nu metal. Tijdens een wervelende en naadloze set laten ze alle knallers uit het tijdperk van de weergaloze nu metal de revue passeren.
Burgrock sluit af met de Brugse rockgoden van Red Zebra. De band
speelt opnieuw samen en brengt een spetterende show. Wees er zeker
bij om mee te brullen met ‘Living Room’, ‘Innocent City’ en ‘Polar Club’,
want deze thuismatch is het enige optreden dat Red Zebra deze zomer
in onze regio zal geven.
www.burgrock.be
roelandvddriessche@hotmail.com
0486 17 53 08

MET TOMMY & THE WILDFLOWERS EN
VLAANDEREN BOVEN BAND
Vanaf 20.00 uur
Burg
De Vlaamse feestdag wordt gevierd met een academische zitting in het
Stadhuis en de uitreiking van de Jan Heemprijs. Om 20.00 uur op de
Markt begeleidt Speelschaar S.F.X. de bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck.
Om 20.45 uur barst het muziekfeest los met een concert van Tommy &
the Wildflowers. Deze groep met Brugse wortels brengt een eigen repertoire van soul, rock en blues en vult dit aan met smaakvolle covers.
Daarna is het aan de Vlaanderen Boven Band, met Gene Thomas als
frontman-bezieler. Samen met zijn muzikanten grasduint Gene in de
roemrijke geschiedenis van de nederpop. Ook Engelstalige en anderstalige muziek uit Vlaanderen komt aan bod. Per show neemt de Vlaanderen Boven Band twee gastartiesten mee. Wie dat op de Burg zullen
zijn, blijft nog even een verrassing…
De toegang is gratis en er zijn mild geprijsde drankjes te koop.
www.elfjuli.org
roelandvddriessche@hotmail.com
0486 17 53 08
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Vrijdag 13 tot en
met zondag 15 juli

CACTUSFESTIVAL
Vrijdag van 16.00 tot 2.00 uur, zaterdag en zondag van
11.00 tot 2.00 uur
Minnewaterpark
Voor het 37ste Cactusfestival verwelkomt Brugge internationale helden als Emeli Sandé, Nils Frahm, Lamb, Mogwai, Charlotte Gainsbourg, Slowdive, Goldfrapp, Sampha,
Buffalo Tom en vele anderen.
Ook de Belgen zijn goed vertegenwoordigd in het uniek
aangeklede Minnewaterpark. Triggerfinger, Arsenal, Intergalactic Lovers en Jasper Steverlinck zullen er volwaardige concertsets spelen op een en hetzelfde podium. Geen
hartverscheurende dilemma’s dus op het Cactusfestival.
Tijdens de pauzes komt de (gezond) etende én spelende
mens volop aan zijn trekken, met een internationaal aanbod aan democratisch geprijsde spijzen en kinderanimatie.
cactusfestival.be
info@cactusmusic.be
050 33 50 14
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Vrijdag 13 juli tot en met vrijdag 24 augustus

KWIPLUS
UITSTAPPEN VOOR KINDEREN
Dankzij Kwiplus kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar deze zomer zeven
machtige parken bezoeken.
Daarnaast ontdek je op de website van Kwiplus heel wat toffe activiteiten voor
kinderen tussen 4 en 6 jaar. Bemachtig je plaatsje!
Vrijdag 13 juli: KID Rock Festival
Van 8.30 tot 18.00 uur
Deelnemen kost 10 euro.
Opstappen: Kwibus Assebroek, Sint-Trudostraat 1.
Vrijdag 20 juli: Toverland
Van 7.00 tot 21.00 uur
Deelnemen kost 18 euro.
Opstappen: Kwibus Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33.
Vrijdag 27 juli: Planckendael
Van 7.45 tot 19.45 uur
Deelnemen kost 18 euro.
Opstappen: Kwibus Sint-Pieters, Blankenbergse Steenweg 217.
Vrijdag 3 augustus: The Outsider
Van 8.15 tot 18.15 uur
Deelnemen kost 18 euro.
Opstappen: Kwibus Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33.
Vrijdag 10 augustus: Efteling
Van 7.00 tot 20.30 uur
Deelnemen kost 18 euro.
Opstappen: Kwibus Dudzele, Damsesteenweg 30.
Vrijdag 17 augustus: Pairi Daiza
Van 7.45 tot 19.45 uur
Deelnemen kost 18 euro.
Opstappen: Kwibus Assebroek, Sint-Trudostraat 1.
Vrijdag 24 augustus: Bellewaerde
Van 8.15 tot 19.15 uur
Deelnemen kost 18 euro.
Opstappen: Kwibus Sint-Kruis, Leopold Debruynestraat 56.
www.jeugddienstbrugge.be/kwiplus
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

Zaterdag 14 tot en met
woensdag 18 juli

CIRCUSTOER UITWIJKEN
Bar: 19.00 uur, start voorstelling: 19.30 uur
Vijf Brugse wijken
De Uitwijkenkaravaan zoekt ook deze zomermaanden de gezelligheid van de Brugse wijken op en
trakteert buurtbewoners op komische en acrobatische circusacts.
Op zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 juli staat
Duo Berlingo met ‘No Way Back’ op het programma. Op dinsdag 17 en woensdag 18 juli volgt Sitting
Duck met ‘Chiringuito Paradise’.
Beide voorstellingen zijn gratis en geschikt voor
alle leeftijden.
Zaterdag 14 juli in de Zeezwaluwstraat - Lissewege
Zondag 15 juli op het basketbalplein in de Jan Breydellaan - Sint-Andries
Maandag 16 juli in de Konijnenpijp - Sint-Michiels
Dinsdag 17 juli in het Wiedauwbos - Sint-Kruis
Woensdag 18 juli in de Guido Gezelle Warande –
Brugse binnenstad
De Circustoer van Uitwijken is de voorbode van grote broer Cirque Plus in het Grootseminarie.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
www.facebook.com/uitwijken
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Tot en met zaterdag 6 oktober

KATHEDRAALFESTIVAL
20.30 uur
Sint-Salvatorskathedraal, Sint-Salvatorskoorstraat 8
Het Brugse kathedraalfestival is aan zijn 65ste editie toe. In
de Sint-Salvatorskathedraal kun je de hele zomer lang unieke
concerten beleven, met het orgel als centraal instrument.
Dinsdag 17 juli
MICHAEL UTZ (Duitsland)
Toegangsprijs: 9 euro
Vrijdag 20 juli
IGNACE MICHIELS (België)
Toegangsprijs: 9 euro
Dinsdag 24 juli
IGNACIO RIBAS TALÉNS (Andorra)
Toegangsprijs: 9 euro
Vrijdag 27 juli
FELIPE LÓPEZ (Spanje)
Toegangsprijs: 9 euro
Dinsdag 31 juli
SERGIO ORABONA (Italië)
Toegangsprijs: 9 euro
Dinsdag 7 augustus
MATTHIAS SCHLUBECK (panfluit) EN IGNACE MICHIELS (orgel)
Toegangsprijs: 10 euro
Dinsdag 14 augustus
ENEA LUZZANI (fluit) EN TOMMASO MAZZOLETTI (orgel)
Toegangsprijs: 10 euro
Zaterdag 8 september
SEMJON KALINOWSKY (viola) EN IGNACE MICHIELS (orgel)
Toegangsprijs: 10 euro
Zaterdag 15 september
GERARD LEGIERSE (Nederland)
Toegangsprijs: 9 euro
Zaterdag 6 oktober
SLOTCONCERT: VOCAAL ENSEMBLE ‘DE WIJNGAARD’
O.L.V. IGNACE MICHIELS EN ENRICO ZANOVELLO (orgel)
Toegangsprijs: 12 euro
Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Parallax Herenkleding, Zuidzandstraat 17, 8000 Brugge - 050 33 23 02.
www.kathedraalconcerten.be
kathedraalfestival.brugge@fulladsl.be
0476 75 63 85
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OPROEP:
Vrijdag 20 tot en met zondag 22 juli

CIRQUE PLUS
GRATIS CIRCUSFESTIVAL
Van 13.30 tot 20.30 uur
Tuin Grootseminarie, toegang via Peterseliestraat
De poorten van het Grootseminarie zwaaien weer wagenwijd open voor de kers op de
circustaart: Cirque Plus. De grazende koeien en maken plaats voor circusartiesten uit
binnen- en buitenland. Humor, acrobatie, clownerie, emotie en heel veel sfeer lopen als
een rode draad door dit gratis festival. Laat je verrassen door spektakel van hoog niveau
en kom bij van alle indrukken en emoties op het gezellige zomerterras.
Voor bepaalde voorstellingen moet je ter plaatse reserveren. Alle opvoeringen zijn gratis,
behalve de avondvoorstelling van Collectif Malunés. Collectif Malunés staat voor jong,
pretentieloos en energiek circus. De tentvoorstelling ‘Forever Happily’ begint om 21.00
uur en dompelt je onder in de wereld van de sprookjes. Voor toeschouwers vanaf 8 jaar.
Tickets kosten 11 euro (inclusief reserveringskost) en zijn te koop bij In&Uit en
via www.cirqueplus.be.
www.cirqueplus.be
info@cirqueplus.be
050 44 20 02

NEEM DEEL AAN
CIRCUSVOORSTELLING
‘PROTOCOL NR. 12’
Woesh en Brugge Plus zoeken een mix
van jongeren en volwassenen die een
aantal basistechnieken van het jongleren en de acrobatie willen leren om mee
te spelen in de voorstelling ‘Protocol nr.
12’ tijdens Cirque Plus.
De repetities vinden plaats in Ter Dreve
(Koning Albert I-laan 188) op dinsdagen
12 en 19 juni (18.00 tot 21.00 uur), van
maandag 9 tot donderdag 12 juli en van
maandag 16 tot donderdag 19 juli (16.00
tot 20.00 uur). Iedereen tussen 16 jaar
en 99 jaar is welkom. Je kunt elke repetitie aansluiten. Ervaring hebben mag,
maar is zeker geen must.
Deelnemen kost 80 euro. Bij elke repetitie en bij elk optreden krijg je een
maaltijd.
els@woesh.be
0494 52 22 28
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Vrijdag 27 juli tot en met
woensdag 8 augustus

MOODS!
Van 20.30 tot ca. 23.30 uur
Burg en Belfort
Moods! staat vol goesting klaar om ook deze
zomer sfeer te strooien in de Brugse binnenstad. Verspreid over acht avonden neemt het
stadsfestival je op sleeptouw voor een veelkleurige én verrassende mondiale muziektrip.
Op de Burg zijn er gratis optredens van Het
Zesde Metaal en Brihang (vrijdag 27 juli), Nouvelle Vague en Michelle David & The Gospel
Sessions (zaterdag 28 juli), Stef Kamil Carlens
en The Limiñanas (vrijdag 3 augustus) en Havana Meets Kingston en The Bongo Hop (zaterdag 4 augustus).
Op het binnenplein van het Belfort brengen
Heather Nova (woensdag 1 augustus), Mario
Batkovic (donderdag 2 augustus), Joan As Police Woman (dinsdag 7 augustus) en Jonathan
Jeremiah (woensdag 8 augustus) hun werk in
een extra intieme setting.
www.moodsbrugge.be
info@cactusmusic.be
050 33 50 14

Zaterdag 21 juli
(of zaterdag 18 augustus)

ZEEZWEMMEN
ENKEL VOOR VOLWASSENEN
18.30 uur
Strand Zeebrugge
In Zeebrugge werd vorig jaar voor het eerst
in vele jaren weer zeezwemmen georganiseerd. Ook dit jaar kunnen deelnemers onder begeleiding van de strandreddingsdienst
een langere afstand zwemmen in de zee. Bij
goed weer zal het zwemmen plaatsvinden
op zaterdag 21 juli (reservedatum zaterdag
18 augustus). Dit evenement is een samenwerking tussen Stad Brugge, de openwaterzwemclub Langereizwemmers en surfclub
Icarus.
www.brugge.be/zeezwemmen
050 47 54 70
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Vrijdag 3 tot en met zondag 12 augustus

MAFESTIVAL BRUGGE - CHERCHEZ LA FEMME
Verschillende locaties
MAfestival, het gerenommeerde internationale festival voor oude muziek, presenteert een brede waaier aan activiteiten in het historische decor van Brugge
en in de omliggende regio.
In 2018 speurt MAfestival naar vrouwenstemmen in de muziek. Het zijn uitzonderlijke stemmen van componisten die lak hadden aan maatschappelijke conventies. Het zijn zelfbewuste stemmen, galmend door kloostergangen en operahuizen, strelend langs toetsen en snaren in fluwelen salons. Het zijn illustere
stemmen, van de muzen en patronessen aan wie zo veel muziek is opgedragen.
Het zijn de fictieve stemmen van sirenen, maagden en fatale heldinnen. En het
is de stem van de hedendaagse vrouw, die luider klinkt dan ooit.

Zaterdag 11 augustus

BENENWERK
Vanaf 18.30 uur
Verschillende locaties in de binnenstad
De zeventiende editie van Benenwerk 'Ballroom Brugeoise' haalt de beste danser in
je naar boven. Tijdens dit groot gratis dansfestijn nemen livebands en dj's je op sleeptouw voor een dansmarathon langs diverse
ballrooms in de Brugse binnenstad. Er zijn
initiaties voor beginners, dansvloeren waar
gevorderden met hun moves kunnen pronken
en uiteenlopende shows voor de eerder passieve dansliefhebbers.
www.benenwerk.be
info@strictotempo.be
050 33 50 14

www.mafestival.be
info@mafestival.be
050 33 22 83

Zondag 12 augustus

VÉLOBAROQUE
Start om 10.00 of 10.45 uur
Wie een passie heeft voor oude muziek en graag fietstochten maakt,
mag niet ontbreken op VéloBaroque. Laat je op een parcours van 30
kilometer van het Concertgebouw
richting Rooigem en Damme verrassen door avontuurlijke concerten op unieke
locaties. De route is volledig bewegwijzerd. Tickets via www.ticketsbrugge.be.
Met een extra ticket kun je ’s middags aanschuiven voor de picknick.
www.velobaroque.be
www.mafestival.be
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Woensdag 8 tot en met vrijdag 31 augustus

CONCERTGEBOUW CIRCUIT
BELEVINGSPARCOURS (OOK VOOR KINDEREN)
Woensdag tot zaterdag, van 14.00 tot 18.00 uur
Zondag van 10.00 tot 12.30 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34
Op zoek naar een leuke activiteit met de (klein)kinderen in augustus?
Bezoek het Concertgebouw Circuit!
Langs een inspirerend en verrassend parcours ontdek je de unieke
(klank)kunst, beeldende kunst en architectuur van het Concertgebouw.
Tegelijk maak je kennis met de artiesten die er werken.
Speciaal voor kinderen en families is er een speels parcours met de
liervogel. Mits wat begeleiding is het hele traject vol leuke opdrachten
en spelletjes ideaal voor jonge speurneuzen en muzikale avonturiers.
Het parcours afleggen neemt een uur tot anderhalf uur in beslag, maar
dan heb je ook elke hoek gezien.
Je eindigt op het dak van het Concertgebouw, met een prachtig uitzicht
over Brugge.
Na je bezoek kun je genieten van een drankje of een gezonde hap in
het Concertgebouw Café. Meteen kun je een muzikale postkaart over je
bezoek digitaal versturen.
www.concertgebouwcircuit.be
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Woensdag 15 augustus

FESTIVAL VAN DE NOORDZEE
(CULINAIR) AVONTUUR IN ZEEBRUGGE
Van 12.00 tot 0.00 uur
Oude Vismijnsite, Tijdokstraat
en Rederskaai, Zeebrugge
Op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart verwelkomt hartje Zeebrugge het Festival van de
Noordzee. Tal van activiteiten laten je proeven van al het lekkers dat de Noordzee te
bieden heeft. Neem een kijkje aan de demostanden en verwen je smaakpapillen aan de
eetkraampjes.
Denk je dat jouw tomaat-garnaal de lekkerste is? Test het uit en leer hoe je het best
garnalen pelt en vis fileert of ding mee naar
het kroontje van ‘Visambassadrice 2018’. Ook
de vele liveoptredens, de straatanimatie en
de gezellige terrasjes en pop-upbars zijn een
bezoekje waard.
www.brugge.be/zeebrugge
economie@brugge.be
050 47 54 40

Zaterdag 11 en zondag
12 augustus

WECANDANCE 2018
ELECTRONIC BEACHFESTIVAL
Van 12.00 tot 1.00 uur
Strand Zeebrugge, Zeedijk
WECANDANCE strijkt voor de zesde keer neer
op het strand van Zeebrugge. Dit zomerfestival
draait om veel meer dan enkel muziek, want
eten, mode en kunst krijgen er elk een evenwaardige plek.
Deze vier pijlers vormen de basis van een uniek
belevenisfeest dat elke editie volgens een ander
thema verloopt. Dit jaar kiest WECANDANCE
voor ‘Acid Cowboys’, een psychedelische reis
naar het Wilde Westen.
www.wecandance.be
info@wecandance.be
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Woensdag 15 tot en met
zondag 19 augustus

Vrijdag 17 augustus en
zaterdag 18 augustus

KANTDAGEN

LICHTFEEST

RAID OF VALOUR –
URBAN OBSTACLE RUN

Van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00
tot 16.00 uur
Huisbrouwerij De Halve Maan, Walplein

Van 21.00 tot 23.30 uur
Centrum Lissewege

Van 10.30 tot 17.30 uur
Marktplein Zeebrugge

Lissewege wordt tijdens het derde weekend
van augustus nog een tikkeltje gezelliger,
want dan staat het witte polderdorp voor de
twintigste keer in het teken van het licht. De
Lissewegenaars en tal van artiesten en organisaties zorgen dit jaar voor een speciale en
intieme verjaardagseditie met een sfeervolle
combinatie van muziek, vuurinstallaties,
licht- en videokunst en straattheater.

Raid of Valour is een van de gezelligste en
leukste obstacle runs van Vlaanderen. Het
parcours leidt langs de straten, pleinen,
parken, tuinen en verborgen pareltjes van
Zeebrugge. Onderweg moet je enkele pittige
en plezante hindernissen overwinnen en dat
vereist het nodige doorzettingsvermogen,
enige uithouding en soms wat teamgeest.
Dit jaar kun je kiezen voor een aangepast
parcours van 5 of 10 kilometer. Je kunt het
uitgestippelde traject een of twee keer afleggen. Er zijn minimaal twintig hindernissen
per ronde.

Vijf dagen lang stellen heel wat kantverenigingen zichzelf en hun kunstambacht voor
aan duizenden bezoekers.
Dit jaar staan onder meer La Tort’A (unieke –
Brugse - koekjes met kantopdruk) en Serena
(met een mooi aanbod van oude kanten) in
de kijker.
Voorts zijn er heel wat demonstraties, kun
je zien hoe glazen kantklosjes worden gemaakt en stelt de jeugdafdeling het project
‘dromenvangers’ voor. Omdat er tijdens de
Kantdagen een groot kantcongres plaatsvindt in Brugge, wordt de editie van dit jaar
extra speciaal.
www.kantcentrum.eu
info@kantcentrum.eu
050 33 00 72

Het hele programma speelt zich af langs een
feeëriek parcours en is doorlopend te zien
tussen 21.00 en 23.30 uur. Het Lichtfeest bijwonen is helemaal gratis.
www.lichtfeestlissewege.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Zaterdag 18 augustus

raidofvalour.be
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Zondag 26 augustus

LOCAL HEROES
STREEKPRODUCTENMARKT
Van 11.00 tot 18.30: streekproductenmarkt en
kookdemonstraties
Van 19.00 tot 22.00 uur: lange tafel Astridpark
Sluit de zomer stijlvol af en bezoek de streekproductenmarkt ‘Local Heroes’. Maak kennis met tal
van gedreven producenten die hun verse waren
met hart en ziel en tegen eerlijke prijzen aan de
man brengen, zonder tussenschakel. Steek je licht
op tijdens de vele smaakmakende kookdemonstraties, verzorgd door lokale topchefs.
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Vrijdag 24 en zaterdag
25 augustus

BOMBOCLAT FESTIVAL
Vrijdag van 16.00 tot 1.00 uur, zaterdag van
14.00 tot 1.00 uur
Strand Zeebrugge, Evenementenplatform
Bomboclat Festival is de gedroomde tropische belevenis voor jong en oud. Het evenement zet steevast in op internationale
topmuzikanten, heerlijk exotisch eten en een
wonderlijke wereldmarkt. Kinderen en jonge
gezinnen zijn van harte welkom: tot en met
14 jaar mag je gratis binnen en in de speelzone is er steeds toezicht.
De aanwezige feestbeesten worden twee zomerse dagen lang getrakteerd op dancehall,
reggae, afrobeat en dub. Grote namen als
Tarrus Riley, Mr. Vegas, Collieman, Jah Free,
Team DAMP, Forward Fever, Soul Shakers en
TLP zullen met nog vele anderen de podia
bestijgen.
www.bomboclat.be
info@bomboclat.be

Tijdens Local Heroes kun je met het hele gezin
genieten. Vlei je neer voor een lekkere picknick,
verpoos even in de hangmatten en laat je kinderen
naar hartenlust spelen in de kidscorner. Gewoon
gezellig een glaasje drinken met vrienden kan natuurlijk ook.
Tussen 19.00 en 22.00 uur kun je mee aanschuiven
aan een lange tafel en genieten van al het lekkers
uit de streek. Tickets in voorverkoop via de website.
www.brugge.be/localheroes
economie@brugge.be
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Maandag 27 tot en met
vrijdag 31 augustus

Vrijdag 31 augustus tot en
met zondag 2 september

Zondag 2 september

DEMONSTRATIE IKEBANA

UITZOMEREN

KAASMARKT

Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september: filmavond i.s.m.
Cinema Lumière. Start om 21.30 uur
Zondag 2 september van 12.00 tot 19.00 uur
Sebrechtspark, ingang via Oude Zak

Locatie en uur worden later bekendgemaakt

DOOR GROOTMEESTER
AKIHIRO KASUYA +
TENTOONSTELLING IKEBANA

Sint-Walburgakerk, Sint-Maartensplein
Van 27 tot 31 augustus vindt de negende Europese Regionale Conferentie van Ikebana
International plaats in Brugge. Een tweehonderdtal deelnemers van over de hele wereld
komen samen voor workshops, demonstraties en een tentoonstelling over Ikebana, de
Japanse bloemschikkunst. Het thema van de
conferentie is ‘Bridge of flowers into Art’ en
toont aan dat Ikebana steeds de link zoekt
tussen de liefde voor de natuur en kunst.
De demonstratie van grootmeester Akihiro
Kasuya kost 60 euro, de tentoonstelling –
met werk van een zeventigtal participanten
- 5 euro. Voor de demonstratie moet je vooraf
registreren en betalen. Alle info vind je op de
website.
www.ikebana-international.be

Het laatste weekend van augustus kun je de
zomervakantie afsluiten in het Sebrechtspark. Installeer je op vrijdag- en/of zaterdagavond onder een sterrenhemel en bekijk
een ontspannende film die Cinema Lumiè-re
speciaal voor deze gelegenheid selecteerde.
Vrijdagavond wordt ‘La La Land’ geprojecteerd en zaterdagavond ‘Le sens de la fête’.
Zondagmiddag kun je proeven van een
deugddoende dosis muziek en adembenemend straattheater.
www.uitzomeren.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 04

De eerste zondag van september kun je op
de Kaasmarkt proeven van meer dan honderd soorten Belgische én internationale
kazen. Voor de allerkleinsten is er animatie.
De Kaasmarkt wordt georganiseerd door
vzw Brugge Kaasmarkt. Opbrengsten van dit
initiatief worden geschonken aan het goede
doel.
www.bruggekaas.be
brands@milcobel.com
051 27 06 00
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Vrijdag 7 tot en met zondag 30 september
(op vrijdag, zaterdag en zondag)

UITWIJKEN SEPTEMBERTOER
Sint-Kruis, Sint-Andries, Assebroek en Sint-Michiels
Uitwijken brengt cultuur tot in de voortuinen van de Brugse deelgemeenten en zorgt er voor warmte en gezelligheid. De Septembertoer
is weer bijzonder gevarieerd, met theater, cinema, muziek, circus met
Belgische en internationale artiesten, workshops en nog veel meer.
Voor het tweede jaar op rij wijkt Uitwijken nog meer uit. ’s Zondags
wordt er verhuisd naar een andere plek in dezelfde gemeente. Enkel in
Sint-Michiels blijft de karavaan het hele weekend ter plaatse.
Een bezoek aan Uitwijken is volledig gratis. Je ontmoet er je buren,
vrienden, familie, toevallige passanten, bezoekers van ver buiten de wijk
en de artiesten die er optreden. Het is ook een prima gelegenheid om
samen voorstellingen te bekijken, een kop koffie of een pint te drinken
of deel te nemen aan een workshop.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
www.facebook.com/uitwijken

brugge.be

Zaterdag 8 september

‘BOOST JE BUURT’-DAG
INSPIRATIE- EN DOEDAG
Van 10.00 tot 19.00 uur
Howest, Sint-Jorisstraat 71
Het vijfde ‘festival van de toekomst’ wil Bruggelingen inspireren tijdens
een ‘boost je buurt’-dag. Wil je jouw buurt aangenamer en duurzamer
maken? Wil je een project uitwerken om je buur(t) beter te leren kennen? Ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen en
daarbuiten? Of heb je een concreet idee en weet je niet onmiddellijk hoe
je hiermee aan de slag moet?
Aan de hand van lezingen, workshops, een speakerscorner en een inspiratiemuur word je verder op weg geholpen.
Werk je al aan een project en wil je andere buurten inspireren? Neem
contact op met ‘de toekomst van Brugge’, zodat je jouw initiatief die dag
misschien ook in de kijker kunt zetten.
De toegang is gratis, inschrijven kan (binnenkort) op de website.
www.detoekomstvanbrugge.be
Voor dit evenement werkt ‘de toekomst van Brugge’ samen met de Vrijwilligerscentrale, Vormingplus regio Brugge en de Bond Beter Leefmilieu.
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Zaterdag 8 september

SEPTEMBER JAZZ
GRATIS OPENLUCHTFESTIVAL
Van 19.00 tot 23.30 uur
Basisschool De Ganzenveer, Bilkske
KAAP laat de zomer nog wat langer duren met September Jazz. Met
drie topacts uit de hedendaagse jazz is dit openluchtfestival de gedroomde start van het Brugse muzikale seizoen.
Henri Texier Sand Quintet
Met de legendarische Franse contrabassist Henri Texier strikte September Jazz een grote naam. Na zijn passages op Jazz Brugge is Texier
bovendien geen onbekende voor het Brugse publiek. Met zijn nieuwe
band 'Sand' brengt hij lichte melodieën en geraffineerde improvisaties.
Sal la Rocca Quartet
Ook contrabassist Sal la Rocca stelde een nieuwe band samen. Met
saxofonist Jeroen Van Herzeele, pianist Pascal Mohy en drummer Lieven Venken serveert hij een pittige cocktail van intelligente hardbop en
hedendaagse grooves.
Kleptomatics
Voor Kleptomatics verzamelde drummer Yves Peeters een heuse
brassband met zes geweldige blazers rond zich. Dit prettig gestoorde
collectief brengt aanstekelijke ritmes en inventieve arrangementen.
www.kaap.be
info@kaap.be
050 33 05 29

Zaterdag 8 en zondag 9 september

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zaterdag 8 september van 14.00 tot 18.00 uur
Zondag 9 september van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00
uur
Binnenstad en de groene gordel
Naar jaarlijkse traditie kun je in het tweede weekend van september een
aantal unieke Brugse monumenten ontdekken. Daarnaast staan er ook
tentoonstellingen, wandelingen en een boottocht op het programma.
Open Monumentendag viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en net als
bij de eerste editie staat het Ezelstraatkwartier - tussen de Hoefijzerlaan en de Vlamingdam én tussen de eerste en de tweede stadsomwalling - in de kijker. In de groene westelijke rand van Brugge verbindt een
fietstocht een vijftal opengestelde monumenten en tot slot kun je ook
een aantal restauratiewerven bezoeken.
Het programma van Open Monumentendag wordt eind augustus verspreid en staat rond die
tijd ook op www.bruggeomd.be en op www.openmonumenten.be.
Let wel, voor een bezoek aan een aantal monumenten en
activiteiten moet je reserveren via www.bruggeomd.be
(vanaf maandag 27 augustus om 10.00 uur tot donderdag 6 september om 16.00 uur).
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Zondag 16, zaterdag 22 en
zondag 23 september

OPENING NIEUW SEIZOEN
CULTUURCENTRUM BRUGGE
Zondag 16 september

AUTOLOZE ZONDAG
MET O.A. CULTUURMARKT, KROENKELEN EN MOBIMARKT
Van 10.00 tot 18.00 uur
Binnenstad
Autoloze Zondag geeft fietsers en voetgangers vrij spel in het Brugse
centrum. Breng een bezoekje aan de Cultuurmarkt of aan de Mobimarkt, neem deel aan Kroenkelen, ontdek het eendjesparcours voor
het hele gezin of kuier door de braderie in de Langestraat en de Hoogstraat. Dansers kunnen zich volledig uitleven op het Jan Van Eyckplein,
het Simon Stevinplein of het Guido Gezelleplein. Laat je verrassen door
de vele activiteiten, optredens en de randanimatie in de Brugse straten of stap via de Moerkerkse Steenweg door naar Sint-Kruis Kermis.
Steve Boedt opent Autoloze Zondag met een stevige dansworkout op het
gloednieuwe 't Zand. Daar wordt de dag ook afgesloten met het concert
'Sioen plays Graceland'. Sioen brengt het legendarische album van Paul
Simon live, samen met Zuid-Afrikaanse zangers. Benieuwd hoe onvergetelijke hits als Homeless, The Boy in the Bubble en Diamonds on the
Soles of her Shoes 't Zand zullen inkleuren!
Het volledige programma vind je bij een volgende BiS
en op www.brugge.be.
www.brugge.be/autolozezondag
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

TWEE WEEKENDS BOORDEVOL ACTIVITEITEN
Verschillende locaties en uren
Op zondag 16 september staat de Cultuurmarkt opgesteld aan Sint-Jakobsstraat 8. Kom onder meer
ontdekken welke Brugse cultuurcoryfee dit keer zijn/
haar naam mag lenen aan het pleintje de Biekorf Theaterzaal en vier mee om 10.00 uur. Tussen 12.00 en
17.00 uur zorgen verschillende Brugotta-bands voor
muziek op het plein. Je kunt ook het nieuwe tijdelijke
kunstwerk in de gang van de Biekorf Theaterzaal bewonderen. Dit werk van ‘artist in residence’ Matthieu
Lobelle vormt het uitgangspunt voor de derde editie
van AiR-Biekorf. Om tickets te reserveren voor jouw
favoriete voorstelling van het volgende seizoen moet
je aan de balie zijn.
Het weekend daarop start het nieuwe cultuurseizoen. Op zaterdag 22 september word je verwacht op
het feestelijk openingsconcert van het zigeunerorkest Parno Graszt. Nog op zaterdag en op zondag 23
september staat de video-installatievoorstelling ‘Remember the dragons’ op het programma, een voorstelling voor iedereen vanaf 11 jaar. Schuif mee aan
een ovalen tafel en beleef dertig interactieve fascinerende verhalen, verteld door kinderen uit eenentwintig verschillende landen, in vijftien talen. Een unieke
kijk op de hele wereld!
Op zondag 23 september worden ook de allerkleinsten (vanaf 3 jaar) verwend met ‘Hands Up!’, fris
poppentheater met Lejo’s intussen wereldberoemde vingerpopje (onder andere van Sesamstraat).
Die dag zijn er nog heel wat extra activiteiten voor
kinderen en jongeren.
www.ccbrugge.be
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WEDSTRIJD
Op welke datum vindt in het kader van
`MOODS! het concert plaats van de
Bosnische accordeonist Mario Batkovic?
Voor dit concert vallen er vijf duotickets te winnen.
Stuur je antwoord voor vrijdag 6 juli 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.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
Brugge is een fairtradestad sinds 2008.
Tien winnaars mogen smullen van hun stuk Sjokla.
Naam en voornaam

Geboortejaar
Adres

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

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

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.

