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Beste
Bruggeling

Dames en heren,
De zomer is de tijd van het jaar
om de barbecue van de zolder te
halen, om af te spreken met vrienden op een zonnig terras of om
je straat om te toveren tot speelstraat. Deze zomer worden 140
buurtfeesten georganiseerd met
de buurtcheques en dat in verschillende Brugse deelgemeentes.

De Brugse zomer
staat in elk geval weer
garant voor sfeer en
gezelligheid.

De Brugse zomer staat in elk geval
weer garant voor sfeer en gezelligheid. Wie sfeer zoekt, vindt alvast heel wat tips in deze
nieuwe Zomeragenda Brugge. Sinds vorig jaar bundelen we het gros van de evenementen die onze stad de
komende maanden doen bruisen in één publicatie. Van
Vama Veche begin juli tot Uitzomeren op 31 augustus.
Elke dag staat er wel iets op het programma, van muziek
tot straattheater, van circus tot tentoonstellingen.
Ik nodig u ook graag uit om deze zomer even toerist te zijn
in eigen stad. Slenter doorheen de zonovergoten Brugse
straatjes en laat u verrassen door de hedendaagse kunstwerken van onze Triënnale. Veertien kunstenaars zijn
goed voor achttien kunstwerken in onze binnenstad.

Wordt het echt te warm in de stad?
Neem dan deze zomer, voor het
eerst, een duik in de reien. U vindt
al meer informatie hierover in dit
nummer, maar ook in uw BruggeINspraak van juli lichten we u
graag toe waar en wanneer dat
precies kan.

Bewaar alvast dit bijzondere
exemplaar van BruggeINspraak,
want in het midden bevindt zich
een kalender met een handig
overzicht van alle evenementen in
dit nummer. Hang deze gerust op uw ijskast, aan het
prikbord…
Mist u nog wat informatie? Surf dan naar uitinbrugge.
be. Daar vindt u een nog meer gedetailleerde zomerkalender.
Geniet alvast van al het moois dat onze stad deze zomer
te bieden heeft!

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

Uw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Kunstparcours
doorheen historische
binnenstad Brugge
Hedendaagse Kunst
en Architectuur
De Triënnale Brugge 2015 is een grootschalig evenement rond
hedendaagse kunst en architectuur. Achttien internationale
kunstenaars tonen werk dat te zien is in een kunstparcours
in de binnenstad. Daarin komen vragen en reflecties aan bod
rond de toekomst en het creatieve potentieel van de stad, rond
verstedelijking, burgerschap, wonen en samenleven. Drie indoortentoonstellingen verdiepen een aantal thema’s. Brugge
wordt URB EGG: de triënnale breekt het ei van Brugge van
binnenuit open en vindt de stad opnieuw uit.

URB EGG-café:
ontmoetingsplaats van de toekomst
Tijdens de duur van de Triënnale kun je in het URB EGG-café
terecht. Dit tijdelijk café bevindt zich op een unieke locatie: de
DuPont site, de vroegere Gistfabriek. Je zit er in de schaduw
van de Pakhuizen en het werk van Anne K. Senstad, dichtbij
het modernistische DuPont-directiegebouw van Huib Hoste.
Het URB EGG-café is het café van de toekomst: duurzaam
en vernieuwend. Een plaats waar je tot rust komt, mensen ontmoet en de kunst laat bezinken. Wannes en Pieter Loosveldt en Laurens Fiaert zijn de drijvende krachten
achter dit project.
WANNES LOOSVELDT We sluiten met het URB Egg-café
aan bij het concept van de Triënnale waar de gedachte van
de stad van de toekomst centraal staat. We proberen het
café van de toekomst te creëren: we spelen in op de problemen die de toekomst met zich zal meebrengen. We gaan
op zoek naar eco-, bio- en fairtradeproducten. Als het kan,
kiezen we hiervoor lokale partners. Het is ook de bedoeling
dat we zo weinig mogelijk afval produceren.
Het café is geen bestaand gebouw: er werden twee containers tegen elkaar gezet en eentje in het verlengde ervan. De
publiekszijde is helemaal in glas. We beschikken over een
groot buitenterras in hout dat je kunt zien liggen vanaf de
Brugse ring. Een hele mooie locatie waar je de zon op het
water ziet schijnen.
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BiS Welk publiek is welkom in het URB EGG-café?
W. LOOSVELDT Niet alleen de Triënnale-bezoeker is er
welkom. We mikken met plezier op de Bruggelingen, jong
en oud. Mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en openstaan voor iets anders dan een gewone cola of pils kunnen
bij ons terecht. Je kunt het café zien als een soort pop-up
bar, ecologisch verantwoord en helemaal gericht op het gezonde aspect van het leven. Brugge is hier klaar voor. We
plannen in de komende maanden heel wat activiteiten, van
kleine concerten en yogalessen tot voorvertoningen van enkele films of documentaires. Dat is de toekomst.

Open op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 13.00
tot 22.00 uur, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot middernacht. Gesloten op maandag.

Verken het
Triënnaleparcours
met de fiets

Wie de Triënnale op een aparte manier wil ontdekken, kan
een beroep doen op QuasiMundo Bike Tours. Dit gidsenbedrijfje van Jos Teughels biedt een Triënnalefietstocht aan die
je in 2,5 uur naar de verschillende archipels op het parcours
brengt. Onderweg word je ondergedompeld in het verhaal
van hedendaagse kunst in het historische Brugge.
JOS TEUGHELS Als gidsenvereniging vinden we het fantastisch om ons in dit kunstproject vast te bijten. Dankzij
de Triënnale krijgen we de kans om iets nieuws te doen. De
oude gebouwen blijven oud, de legendes blijven de legendes. Nu biedt hedendaagse kunst op een openbare plaats
plots wat weerwerk in de geschiedenis. Dat is een mooie
uitdaging. We hebben een zestal gidsen die hier graag aan
meewerken. Ze volgden een infocursus en zijn dus goed
geïnformeerd over de kunstenaars en hun werken.
BiS Met QuasiMundo trekken jullie de wijde omgeving
van Brugge rond, maar nu beperkt de fietstocht zich tot
de binnenstad.
J. TEUGHELS Klopt, onze bedoeling is om de grote
kunstwerken die niet meteen op wandelafstand van elkaar liggen, te verbinden. Aan de hand van de mooie
wandelgids en de opgedane info over de kunstenaars
hebben we een boeiend parcours uitgestippeld. We bieden de tocht aan op vrijdag, zaterdag en zondag. Als
er meer vraag naar is, breiden we dit uit. Hoofdzakelijk bedienen we een Nederlandstalig publiek, maar we
kunnen onze fietstocht uitbreiden naar andere talen.

We hebben genoeg talenkennis in huis om iedereen op
een entertainende wijze te begeleiden bij de Triënnale. De
fiets als vervoermiddel is bij ons een serieuze troef. Als je
het parcours te voet zou willen afleggen, dan ben je haast
een volledige werkdag onderweg. Wij mikken op 2,5 uur.
BiS Hoeveel mensen kun je meenemen?
J. TEUGHELS Het aantal deelnemers beperkt zich tot
maximaal achttien personen. Fietsers nemen sowieso
meer plaats in dan wandelaars. Een kleinere groep zorgt
ook voor meer persoonlijk contact. Dat is belangrijk, want
dat is de reden waarom de meeste mensen een gids onder
de arm nemen. Met een gids moet je kunnen praten en
discussiëren. En een schepje lachen, natuurlijk.

Vertrek elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 uur op de
Burg aan de ingang van het Stadhuis (Burg). Andere data op
aanvraag. Reserveren is noodzakelijk. Info en reservaties
via www.quasimundo.com
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Elke zaterdag en zondag van
1 juli tot 31 augustus

Zwemmen
in de reien
Van 13.00 tot 18.00 uur
Aan Carmersbrug, Langerei
The Canal Swimmer's Club is in
juli en augustus elk weekend open
van 13.00 tot 18.00 uur en je kunt
je omkleden in speciaal voorziene
kleedkamers. Er zijn redders die
een oogje in het zeil houden. Dit
alles uiteraard onder voorbehoud
van een goede watertemperatuur
en -kwaliteit.

Openwatertrainingen
Leden van vooraf bij de Stad aangemelde zwemclubs kunnen tot
15 oktober zwemtrainingen afwerken in de Langerei op dinsdagen donderdagavond van 18.00 tot
21.00 uur (september en oktober
tot 20.00 uur) en op zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur. Deze
trainingen zijn strikt voorbehouden
voor de zwemclubs.
Op andere momenten blijft zwemmen in de reien en in andere Brugse waterlopen verboden.

www.triennalebrugge.be,
info@triennalebrugge.be,
t 050 44 20 02

6

Tot zondag 18 oktober

Ungers & Hoste
De Visionaire
Stad i.k.v. Triënnale Brugge 2015
Van dinsdag tot zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16

De bevolkingsgroei is vandaag explosiever dan ooit, maar ook in de
20ste eeuw was het thema al aan
de orde. Modernistische architecten en urbanisten zochten naar
nieuwe oplossingen. Voor Brugge
bedachten Huib Hoste en Paul
Amaury Michel een revolutionair
vernieuwingsplan. In Duitsland
tekende Oswald Mathias Ungers
modellen uit voor de nieuwe stad,
toegepast op Berlijn. Beide projecten zijn in een dubbelexpo te zien.
In de hal van het Arentshuis reageert een installatie van de Britse
kunstenaar Stanza op omgevingselementen uit Londen.

Elke maandag en woensdag tot
en met zaterdag 12 september

Beiaardseizoen
2015
Van 20.00 tot 21.00 uur
Markt

Heel wat toeristen en Bruggelingen
zakken jaarlijks af naar Brugge voor
het beiaardseizoen. Op de Markt luisteren ze naar de indrukwekkende beiaardconcerten van zowel de Brugse
beiaardier als enkele internationale
gastbeiaardiers.
Op 12 september wordt het beiaardseizoen feestelijk afgesloten met een
uniek slotevenement, ‘De Carillon
Jam’: een samenspel tussen beiaard
en deejay.

www.brugge.be,
dienst.cultuur@brugge.be

Zondag 28 juni
Zaterdag 20 juni

Kwarttriatlon en
zwemloop Brugge
Start eerste wave om 17.15 uur
Sasplein

De inschrijvingen voor de triatlon en
zwemloop zijn intussen voorbij. Op 20
juni kan iedere deelnemer en supporter genieten van sport en spektakel in
de Brugse binnenstad.
De wedstrijd start aan het Sasplein om
17.15 uur. De triatleten komen aan op
de Markt waar de feesttent staat. Daar
kun je de wedstrijd live volgen en genieten van een hapje en een drankje.

www.triatlonbrugge.be

SWAP
Kledijruilbeurs voor
Feest in ’t Park
dames, heren en
Gratis mondiaal festival
kinderen
Zaterdag 27 juni

Van 14.00 tot 00.30 uur
Minnewaterpark

Feest in ‘t Park is een gratis mondiaal
festival voor jong en oud met muziek
van Leki, Debademba en Los Callejeros, workshops salsa en doundoun,
Chinese drakendans, steltenacts en
een Ghanese spektakelshow, een
wereldkinderdorp met wereldspelen,
muziek-, dans- en creaworkshops,
een Bazaar met fairtradebar, wereldkeuken en Noord-Zuidinfo en een Fair
Trade Corner met chocoladeworkshops en kookbattles.

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

Van 14.00 tot 17.00 uur
Vormingplus regio Brugge,
Sint-Pieterskerklaan 5

Ruilen, herstellen, recycleren, weggeven... Het is in en plezant voor iedereen. Tijdens de beurs ruil je miskopen
en kledij die je niet langer draagt gratis in voor enkele stukken waarmee je
jouw garderobe kunt opfrissen. Is dat
leuke zomerrokje wat te groot? Hangt
een perfect draagbare broek al een
tijdje in de kast? Zijn de kinderen weer
uit hun kleertjes gegroeid? Breng wat
je niet meer nodig hebt en in goede
staat is tussen 22 en 26 juni of tijdens
de beurs op 28 juni binnen bij Vormingplus en 'swap' je verkregen punten
op de beurs voor nieuwe aanwinsten,
want swappen is het nieuwe shoppen!

www.vormingplus-brugge.be/swapkledijruilbeurs-voor-dames-herenen-kinderen, t 050 33 01 12,
regio.brugge@vormingplus.be
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Van dinsdag 30 juni tot zondag 5 juli

Vama Veche

© Jan Darthet

Gratis zomerfestival
Van 14.00 tot 1.00 uur
Astridpark

Vama Veche opent opnieuw jouw zomervakantie met een gratis festival in het Astridpark. Het
Entrepot maakt van de 'Botanieken Hof' het
unieke decor voor dit sfeervolle zomerevent,
met voor elke leeftijd wat wils. 's Namiddags
is er doorlopend kinderpret met Circusatelier
Woesh en Atelier Recup en ’s avonds geniet je
van livemuziek en performances.
Nieuw dit jaar: het Vama Veche Parkrestaurant. Elke avond kun je er vanaf 18.00 uur terecht voor een heerlijke Vama Veche-schotel.
Daarnaast zijn de bekende ingrediënten van het
geliefde recept weer volop aanwezig: zomerse
tunes van de Platendraaiers, het pop-upterras
(mét cocktailbar), workshops, live art, gekke
performances en interventies en allround cosy
summer vibes.

www.vamaveche.be,
info@hetentrepot.be,
t 050 47 07 80
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Woensdag 1 juli tot maandag 31 augustus

Zon, Zee… Zorgeloos. Een toegankelijk
strand voor iedereen!
Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge
(Badengebouw)
Zon, Zee… Zorgeloos bezorgt ook mensen met mobiliteitsproblemen een gezellige dag aan het strand, in alle
comfort. Je kunt ter hoogte van het Badengebouw gratis
strandrolstoelen en tiralo’s (rolstoel om tot aan de zee te
gaan) ontlenen en je kunt rekenen op de hulp en de inzet
van jobstudenten en assistenten. In het Badengebouw zijn
ook een aangepast toilet en douche voorzien.
VIER MEE! Zon, Zee... Zorgeloos bestaat 10 jaar
Kom op zaterdag 4 juli 2015 om 11.00 uur naar het Badengebouw in Zeebrugge en geniet van een hapje, een
drankje, muziek en heel wat randanimatie!

www.brugge.be/zon-zee-zorgeloos

Woensdag 1 juli tot maandag 31 augustus

Strandbibliotheek
Van 11.00 tot 18.00 uur
Strand van Zeebrugge
(aan Sportstrand/Badengebouw)

De strandbibliotheek lijkt nog het meest op het resultaat van een experiment ‘Hoeveel boeken krijg
je in een doordeweekse strandcabine, zonder dat
die onoverzichtelijk wordt?’ Ook deze zomer opent
de Openbare Bibliotheek Brugge haar tijdelijke
veertiende filiaal op het Zeebrugse strand. Strips,
romans en tijdschriften, je ontleent er alles gratis.
Zeker een bezoekje waard.

www.brugge.be/bibliotheek,
bibliotheek@brugge.be,
t 050 47 24 00

Woensdag 1 juli tot maandag 31 augustus

Strandanimatie/
Sport op het strand
Sportstrand Zeebrugge, Zeedijk
(aan Badengebouw)
Op het strand van Zeebrugge kun je de hele zomer sporten. Het Sportstrand is uitgerust met zes terreinen voor
beachvolley, voetbal, panna, handbal en beachminton, een
zomerse versie van badminton. Er zijn ook vijf outdoor fitnesstoestellen om je conditie op peil te houden. In juli en
augustus is er dagelijks een monitor aanwezig die tornooitjes organiseert en sportmateriaal ontleent. Sporten op
het Sportstrand is volledig gratis. In het Badengebouw zijn
douches en kleedkamers voorzien.
Een strandterrein reserveren voor een groepsactiviteit of
-training doe je vooraf bij de Sportdienst.
www.brugge.be/strandanimatie-zeebrugge,
sportdienst@brugge.be,
t 050 72 70 00
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Elke donderdag in juli en augustus

Filmophetstrand
14.30 uur, 16.30 uur en 20.00 uur
Strand van Zeebrugge

Om 20.00 uur volgt de hoofdfilm. Er worden opnieuw pareltjes getoond zoals Brabançonne, The
Grand Budapest Hotel, Hector and the Search
for Happiness, Into The Wild en The Wolf of Wall
Street. Het volledige programma staat op de website van Brugge Plus.

© Jan Darthet

Elke donderdag in juli en augustus wordt het
strand van Zeebrugge het decor voor een gratis
openluchtbioscoop. Zo staan voor het jongere
publiek om 14.30 uur volgende films op het programma: Rio 2, Planes 2, Muppets Most Wanted
en Paddington. Om 16.30 uur volgt telkens een
film die geselecteerd werd door het Jeugdfilmfestival. Dit jaar zijn dat onder meer Kleine Anna
en Lange Oom, De geur van worteltjes, Piepkuikens, Antboy en De Verenkoning.

www.bruggeplus.be,
info@bruggeplus.be, t 050 44 20 02

Elke dinsdag in juli en augustus

Geleid bezoek in het
havengebied:
combi bus-boot
Van 13.45 tot 17.15 uur

Prijzen: tot 12 jaar: 9,50 euro, volwassenen: 12
euro Vooraf inschrijven bij Toerisme Brugge
(Zeedijk, open in juli en augustus van 10.00 tot
13.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur)
toerisme@brugge.be, www.brugge.be/zeebrugge,
t 050 44 46 46
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Zin om de haven in al zijn facetten te ontdekken ? Dan is de combinatie van havenrondvaart
en busrondrit dé oplossing! Een gids onthult je
zowel tijdens de rondrit als de rondvaart alle geheimen over de dagdagelijkse werking van de
Brugse zeehaven. Bovendien krijg je bij aankoop
van een combiticket ook een fijne korting op een
toegangsticket voor Seafront.

Elke woensdag in juli en augustus

Seafront met Zeemanswandeling
Vanaf 10.00 uur
Proef van het vissersleven met een bezoek aan Seafront
in combinatie met een begeleide zeemanswandeling rond
de Oude Vismijnsite en een bezoek aan het atelier van
viswinkel Saskia of Westhinder. Nagenieten kan met een
drankje in een typisch visserscafeetje.
info@seafront.be,
www.seafront.be, t 050 55 14 15

Zondag 21 juni

Zeewijding
9.30 uur
Zustersstraat, Zeebrugge
In Zeebrugge staat de voorlaatste zondag van juni naar
aloude gewoonte in het teken van folklore, met de traditionele zeewijdingsprocessie en de zeezegening.
De jaarlijkse zeewijdingsprocessie, een samenspel van
muziek en folklore, vormt een eerbetoon aan alle overleden
vissers op zee. Rond 9.30 uur vertrekt in de Zustersstraat
de stoet met figuranten in traditionele klederdracht en met
replica’s van vissersboten en een houten kruis. Daarna volgt
een mooi parcours tot aan het Visserskruis op de Omookaai. Daar vindt om 10.30 uur een eucharistieviering plaats
ter ere van de overledenen en wordt de zee gezegend. Bij
slecht weer wordt dit verplaatst naar de Sint-Donaaskerk.

Vrijdag 3 juli

Strandloop Zeebrugge,
loopevenement
20.00 uur
Badengebouw, Zeedijk
Een pittige, zomerse loopwedstrijd op het strand van Zeebrugge. De lopers starten op de Zeedijk en komen er opnieuw aan via een passage langs de vloedlijn en over de wandelpromenade St George's day-wandeling. Je kiest uit 5 of 10
kilometer. Start om 20.00 uur. Een unieke ervaring!
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er een apart parcours
van 600 meter. Start om 19.30 uur.
Vooraf inschrijven kost 4 euro, ter plekke betaal je een
euro extra. De Kidsrun is gratis.
In samenwerking met Olympic Brugge en Jogging Club Brugge.
www.brugge.be/strandloop-zeebrugge
sportdienst@brugge.be, t 050 72 70 00
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Zaterdag 15 augustus

Beaufort buiten
de grenzen

WECANDANCE
Electronic
Beach Festival

Liefhebbers van hedendaagse kunst
kunnen tijdens de zomer ook naar de
kust, voor de vijfde editie van de triënnale Beaufort. Basis voor dit concept
blijft de unieke combinatie van de typische kustelementen met kunst. Toch
vernieuwt deze uitgave van Beaufort
zich qua aanpak en benadering: drie
opvallende natuur- en erfgoedlocaties aan de kust presenteren elk een
groepstentoonstelling en ze worden
onderling artistiek verbonden door de
kunstwerken in de verschillende deelnemende kustgemeentes.

info@beaufort2015.be,
www.beaufort2015.be,
t 059 56 45 96
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Zaterdag 8 en
zondag 9 augustus

© Foto: Lieve Neerman

Zondag 21 juni tot
maandag 21 september

Van 12.00 tot 0.00 uur
Evenementenplatform, Zeebrugge

In het unieke decor van het Zeebrugse
strand gaat WECANDANCE dit jaar de
tropische toer op. Laat je meeslepen
door de uitbundige sfeer van dit elektronisch dansfestival vol ‘fun, peace,
love and happiness’. Ook deze keer is
er - onder impuls van Sergio Herman
en Nick Bril - weer een uniek culinair
luik en er weerklinken diverse muziekgenres vanop vier podia.

www.wecandance.be

Dag van de
Vlaamse Vis

Oude Vismijnsite, Zeebrugge
10.00 tot 0.00 uur

Deze sfeervolle dag staat volledig in
het teken van de Vlaamse Vis! Neem
een kijkje aan boord van een vissersschip, laat je verleiden door de heerlijke visproevertjes op de Smaakboot en
woon showcooking bij in het Kooktheater. Gastchefs verwelkomen je graag
in hun pop-up restaurants. Roer je
liever zelf in de potten, dan kun je als
hobby- of professionele kok ook deelnemen aan diverse kookwedstrijden
met een sterrenjury.

economie@brugge.be,
www.brugge.be/zeebrugge,
t 050 44 46 73

© Peter Vandenberghe

Elke woensdag in
juli en augustus

Klinkende
Kroegen
Van 20.00 tot 00.00 uur
Klinkende Kroegen brengt opnieuw
extra sfeer in en rond Brugse cafés.
1 juli in Charlie Rockets,
't Hof Van Beroep en Den Apero
8 juli in Café Vlissinghe,
Comptoir des Arts en Coulissen
15 juli in Duvelorium, Café Rose Red
en Vino Vino / Patio
22 juli in Lokkedize, Café du Theatre
en Druids Cellar
29 juli in 't Zwart Huis,
Estaminet en Punta Est
5 augustus in Joeys Café, The Vintage
en 't Verdriet van Belgie
12 augustus in Belleman Pub,
Snuffel en cafés Eiermarkt
19 augustus in ’t Risico,
Wijnbar Est en Vuurmolen
26 augustus in Het Molenhuis,
De Vetten Os en Het Gezelleke

Cajun Moon op Klinkende Kroegen
Cajun Moon is in onze contreien al jaren een begrip. De Brugse groep vertaalt zijn passie voor het rootsgenre
vakkundig in gepassioneerde en beklijvende interpretaties van songs die
stevig verankerd zitten in de Amerikaanse bodem. Op woensdag 15 juli
treedt de band op aan Café Rose Red
op het Sint-Jansplein.
BiS Wie gaat er schuil achter Cajun
Moon?
CAJUN MOON Onze muziekgroep
bestaat uit zanger/gitarist Stevie,
zanger/gitarist Hannes Maertens,
zanger/gitarist Filip Bollaert, bassist Carlo Van Belleghem, drummer
Kristof Vandooren, hammondspeler
Gunther Callewaert en sinds een
tweetal jaar de Veldegemse nachtegalen Annelies en Sarah Cappaert.
BiS Waaruit bestaat het repertoire?
CAJUN MOON Wij brengen sfeervolle
versies van werk van Bob Dylan, Paul
Simon, The Band... en vele anderen.
Een echt genre erop plakken is moeilijk, maar als het toch moet: akoestische rootsrock.

BiS Wat maakt van Klinkende Kroegen een beproefde formule?
CAJUN MOON Klinkende Kroegen is
een begrip geworden in Brugge. Het
staat garant voor gezellige avonden
in het centrum van Brugge. Leuke
muziek, een drankje en oude bekenden tegen het lijf lopen.
Het is ook voor veel uitbaters de gelegenheid om iets extra te doen voor
hun klanten.
BiS Cajun Moon heeft al veel liveervaring opgedaan, ook vaak op
Klinkende Kroegen. Zijn jullie nog
zenuwachtig?
CAJUN MOON Zenuwen zijn er niet,
maar er is natuurlijk wel een gezonde spanning. Het is altijd reikhalzend
uitkijken naar een optreden. Als dit
dan nog in 'onze' stad op een mooie
zomeravond kan, is het feest natuurlijk compleet.

www.brugge.be,
dienst.cultuur@brugge.be,
t 050 44 82 71
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3 juli tot 30 augustus

500 jaar
Vlissinghe

Dansen op
de Vismarkt

Café Vlissinghe, Blekersstraat 2
500 jaar Vlissinghe: herontdek
het bolspel op de wilde pasbaan!
Vanaf 1 juli
In de tuin van Brugges oudste
herberg kun je deze zomer een
oude volkssport herontdekken.
Er wordt een wilde pasbaan aangelegd, zodat je er kunt 'bollen'.
Samen met Erfgoedcel Brugge
worden ook workshops en initiaties in dit vergeten spel voorzien.
Wie weet leidt dit wel tot nieuwe
Brugse bolverenigingen.
Zaterdag en zondag 1 en
2 augustus: finale boltornooi
Laat het competitiebeest in je los
tijdens het eerste boltornooi van
Café Vlissinghe. Maak een ploeg
en strijd mee om de allereerste
Vlissinghe-cup.
De voorrondes worden in de loop
van juli gespeeld, de finales volgen op 1 en 2 augustus.
Zaterdag en zondag 29 en 30 augustus, van 13.00 tot 17.00 uur
Volksspelenparcours
In samenwerking met het Comité voor Initiatief en het Volkskundemuseum wordt een parcours
met oude volksspelen opgezet.
Geef een krachtige ruk aan het
touwtje van de toptafel, focus je
blik bij het sjoelbakken en omzeil
de ‘zot’ bij het pierbollen. Ontdek
deze én andere volksspelen. Een
ideale uitstap voor het gezin!
www.cafevlissinghe.be/500,
info@cafevlissinghe.be,
t 050 34 37 37
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Tot 13 december

Tentoonstelling
‘Santé Santoater...’
Van dinsdag tot zondag
9.30 tot 17.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43

Met ‘Santé Santoater…’ duikt het
Volkskundemuseum in het Brugs
caféleven van vroeger. Cafés speelden eeuwenlang een grote rol in
het sociale en culturele leven van
de stad. Bewoners en bezoekers
kwamen er drinken, praten, zaken
doen, kaart spelen, bolderen, dansen of samen zingen.
In de tentoonstelling illustreren
oude prenten, foto’s, pamfletten en
voorwerpen dit rijke caféverleden. In
de museumherberg ‘De Zwarte Kat’
kun je nagenieten met een heerlijk
streekbiertje of je kunt er een traditioneel caféspel uitproberen.

Internationale folkloredans,
salsa en Argentijnse tango
Vismarkt
Tijdens de zomermaanden wordt de
Vismarkt weer een sfeervolle dansvloer.
Er is voor elk wat wils: op vrijdag kun
je volksdansen, op zaterdag is er salsa
en op zondag wordt het genieten van
Argentijnse tango. Deelnemen is gratis.
Folkloredans op vrijdagen 3, 10, 17 en
24 juli, 18.30 tot 22.00 uur
Salsa op zaterdagen 4, 11, 18, 25 juli
en 1, 15, 22, 29 augustus, 18.30 tot
22.00 uur
Festival con Salsa de Brujas op maandag 20 juli van 15.00 tot 22.00 uur
Tango op zondagen 5, 12, 19 en 26
juli en 2, 9, 16, 23 en 30 augustus, van
18.00 – 22.00 uur

www.danskedoen.be
www.salsadebrujas.be
www.pasosdebrujas.be

Zaterdag 4 juli

Taptoe Brugge

Dinsdag 7 juli

Woensdag 8 juli

Sportkriebels,
avontuurlijke
jeugdsportdag

Midzomerrun
Brugge,
loopevenement

Van 20.00 tot 22.30 uur
(voorprogramma vanaf 19.00 uur)
Burg

Van 9.30 tot 15.30 uur
Domein Koude Keuken,
Prange Weidedreef

21.30 uur
Jan Breydelstadion, Koning Leopold
III-laan 50, Sint-Andries

De 28ste editie van de Taptoe Brugge
is een non-stop spektakel met de
beste showkorpsen uit binnen- & buitenland. Dit jaar zijn de deelnemende
groepen Showkorps Wilhelmina (NL),
Show- & Marchingband Da Capo (NL),
Drumspirit (B) en Showkorps WIK
(Willen Is Kunnen) (B).

Sportkriebels is een dag vol sport en
spel voor 8 tot 16-jarigen. De activiteiten starten om 9.30 uur en eindigen
om 15.30 uur. Meer dan veertig avontuurlijke sporten worden verzameld
op een locatie. Proef van BMX, boogschieten, paardrijden, lasershooting,
badminton en tennis, glijd langs de
deathride of speel pannavoetbal tegen
je vrienden. Deelnemen aan de activiteiten kost 6 euro bij voorinschrijving
en 8 euro ter plekke.

Op een zomeravond een loopwedstrijd door de Brugse binnenstad
betwisten? Dat kan tijdens de Midzomerrun Brugge. Start en aankomst
bevinden zich aan het Jan Breydelstadion. Langs groene lanen trek je
richting binnenstad. Onderweg zijn er
verschillende bevoorradingen. Douches en kleedkamers vind je ook in
het Jan Breydelstadion. Er zijn parcours van 6 en 13 kilometer. Start om
21.30 uur. De opbrengst gaat naar het
goede doel.

Het voorprogramma wordt verzorgd
door KF De Eendracht Oostkamp.
Uniek in de wereld is de medewerking
van de Brugse beiaard.

Tickets: 20 of 35 euro, te koop van
maandag tot en met zaterdag in de
Noordzandstraat 52, van 10.00 tot
13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur

www.brugge.be/sportkriebels,
sportdienst@brugge.be,
t 050 72 70 00

www.lopenvoorhetgoededoel.be

www.fedekam.com,
fedekamwvl@fedekam.com,
t 050 31 87 64
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Beiaardseizoen (maandag en woensdag, slotconcert op 12 september)
Zon, Zee… Zorgeloos , Strandbibliotheek, Strandanimatie (1 juli t.e.m. 31 aug.)
Beaufort buiten de grenzen (21 juni t.e.m. 21 september)
Beelden in het Witte Dorp (10 juli t.e.m. 27 september)
200 jaar Damse Vaart (t.e.m. 30 september)

En verder: Triënnale Brugge (t.e.m. 18 oktober)
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Activiteiten rond 500 jaar Vlissinghe

Snapshot 11 (t.e.m. 18 oktober)
Collectiepresentatie Broelmuseum (t.e.m. 18 oktober)
Body Worlds Vital Brugge (t.e.m. 1 november)
Collectiepresentatie Amédée Cortier (t.e.m. 11 november)
Tentoonstelling Passé Composé: het ontstaan van de Gruuthuusecollectie 		
(t.e.m. 3 januari 2016)
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* Anima Eterna Brugge
Master Class Series
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21

* Kantdagen

14

us
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* MAfestival: Omnia
Vanitas, Fringe

7

* Dansen op de Vismarkt

© Ellen De Meulemeester

11 juliviering

Soviet Grass op Burgrock

BiS Jullie zijn al enkele jaren actief in
de Brugse rockscene. Wat staat er al
op het palmares?
SOVIET GRASS Vorig jaar hebben we
onze debuutep 'Plastic Fingers' uitgebracht in een productie van Filip Tanghe van de groep Balthazar. De reacties
waren positief en daardoor hebben we
al enkele mooie shows kunnen spelen.
Zo traden we onder andere al op in Trix,
4AD, Cactusclub, op de Gentse feesten,
Poppodium Volt… Ondertussen hebben
we ook onze weg gevonden naar Nederland. Van Eindhoven tot in Friesland weten ze al waar Soviet Grass voor staat.
BiS Jullie band heeft ook al enkele
muziekwedstrijden gewonnen?
SOVIET GRASS Dat klopt, we hebben
de hoofdprijs al weggekaapt op onder
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BiS Op Burgrock spelen jullie nog eens
voor een Brugs publiek. Heeft Soviet
Grass dan verrassingen in petto?
SOVIET GRASS We hebben ondertussen
redelijk wat nieuw materiaal gemaakt
voor de opnames die er zitten aan te
komen. We zullen onze huidige set dus
hier en daar aanvetten met een aantal
nieuwigheden. We kijken uit naar ons
optreden op de Burg.
BiS Hoe zien jullie de toekomst?
SOVIET GRASS We hebben nog redelijk
veel shows in de agenda staan, tot na
de zomer. Daar zitten ook enkele optredens in Nederland en Duitsland bij.
Naast Burgrock spelen we ook nog op
Kneistival, Rock op het plein, Pedro Pico
Pop… Daarna willen we weer de studio
induiken om in 2016 met het nieuwe
materiaal uit te pakken.

© Meuris

meer Red Rock Rally, Commarocks, Lokale lichting Knokke-Heist en Rock op
het plein. We zijn uitermate tevreden dat
onze muziek gewaardeerd wordt door
jury en publiek.

© Charlie De Keersmaeker

Rauwe rockmuziek van eigen bodem:
daarvoor moet je aankloppen bij Soviet
Grass. Deze Brugse groep met Brecht
(drums) en Robin Serruys (gitaar), Nicolas Heinkens (zang) en Niek Mouton
(bassist) speelt op zaterdag 11 juli in de
schaduw van het Stadhuis op Burgrock.

Zaterdag 4 juli

Van 8.00 tot 15.00 uur
Breydel en De Coninck wandeling in het onbekende Brugge
Langs een rustig parcours (keuze tussen 6, 12 of 18 km) ontdek
je vele Brugse pleintjes en vestingen. Onderweg zijn er verzorgde rustplaatsen.
Deelnemen kost 1,5 euro/Aktivia-leden: 1,1 euro.
Inschrijven in de lokalen van het V.T.I., Boeveriestraat.
Er is ruime parkeergelegenheid.

www.brugsemettenwandelclub.be

Vrijdag 10 juli

Van vrijdag 10 juli tot
zondag 27 september

Beelden in het
Witte Dorp

21.30 uur
11 juliviering met optreden van MEURIS
Het 11 Juli-Komitee van Brugge is erin geslaagd om Meuris
naar Brugge te krijgen. In 2015 is het precies 25 jaar geleden dat
Stijn Meuris met Noordkaap HUMO’s Rock Rally won en daarom
verscheen in maart van dit jaar een vierdubbele vinylbox met de
muzikale hoogtepunten van 25 jaar Noordkaap-Monza-Meuris.
Het gratis concert op de Burg wordt een muzikale terugblik op
hun repertoire.

Organisatie: 11 Juli-Komitee, www.elfjuli.org

Zaterdag 11 juli
Burgrock (gratis)
15.00 uur: Rockrally
Burgrock biedt jonge, talentvolle bands een podium.
Na de preselecties tijdens de paasvakantie (i.s.m. Jeugdhuis
Comma), selecteerde een professionele jury vijf groepen die op
11 juli om 15.00 uur op de Burg mogen strijden voor eeuwige
roem: Beuk, Free Thinkers Clan, Desert Drones, The Geraldines
en Cammillefois. De winnende groep krijgt een fotoshoot, demo-opnametijd en het voorprogramma van Burgrock 2016. Elke
deelnemende band moet een Nederlandstalig nummer spelen.
20.00 uur: in 2014 won de Brugse band Birds de Rockrally, dus
komen ze dit jaar terug om het voorprogramma te verzorgen.
Nadien, om 21.00 uur is het de beurt aan de - ook al Brugse rockers van Soviet Grass.
22.30 uur: de voorbije jaren passeerden Red Zebra, A Brand,
Flatcat, Les Truttes, De Mens en Gorki al de revue en voor deze
editie is Mintzkov de afsluiter. Na drie platen, ettelijke singles en
tours in negen landen staat de band er meer dan ooit.

www.burgrock.org

Centrum Lissewege en site van de
voormalige Abdij Ter Doest

Een hele zomer lang viert kunst
hoogtij in Lissewege, want dan worden de meest pittoreske plekken
weer kunstig ingepalmd door meer
dan honderd nationale en internationale beeldende kunstenaars. De
gratis openluchtexpo ‘Beelden in het
Witte Dorp’ is een unieke manier om
het witte polderdorp te ontdekken en
toont je Lissewege zoals je het nog
nooit zag!

www.beeldenroute.be,
t 050 44 46 46
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Van vrijdag 10 juli tot zondag 12 juli

Cactusfestival
Minnewaterpark

Het 34ste Cactusfestival serveert een programma
om duimen en vingers bij af te likken, met Grace
Jones, dEUS, The Kooks, Balthazar, Goose, John
Hiatt, Jessie Ware, Gabriel Rios, Thurston Moore,
Black Rebel Motorcycle Club, Anna Calvi, SOHN,
James Vincent McMorrow, Two Gallants, Benjamin Clementine, Het Zesde Metaal, Timber Timbre… en dat allemaal op hetzelfde podium.
Tijdens de pauzes kun je genieten van een hapje
op de foodmarket. De kinderen kunnen hun hart
ophalen in het circusdorp. Het park steekt voor
de gelegenheid in een uniek kleedje met installaties van bamboe en het collectief FERM.

www.cactusfestival.be,
info@cactusmusic.be, t 050 33 20 14
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Van zondag 12 juli tot donderdag 16 juli

Uitwijken Juli

Cultuur op toer in vijf Brugse wijken
De week voor het circusfestival Cirque Plus trekt
Uitwijken met een circusact naar de Brugse wijken.
Dit jaar kun je de voorstelling ‘Funambul’ van Pierre
Deaux gaan bekijken.
Met zijn circusact laat Pierre Deaux niets aan het toeval over. Alles is nauwkeurig ingestudeerd, want de
kleinste fout kan enorme gevolgen hebben. Funambul
is een totaalbelevenis die met zorg is voorbereid. Een
spannend moment, waarbij angst en plezier elkaar op
5 meter hoogte ontmoeten.

Data en locaties: www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be, t 050 44 20 02

Van zaterdag 18 juli tot maandag 20 juli

Van zondag 19 juli tot dinsdag 21 juli

Cirque Plus,
circusfestival

Brugge Tripeldagen

Van 13.30 tot 21.00 uur
Tuin Grootseminarie, Peterseliestraat

Het circusfestival Cirque Plus is niet meer weg te denken uit het Brugse zomeraanbod. Humor, acrobatie,
een vleugje emotie en heel veel sfeer zijn vaste waarden op het driedaagse circusfestival. Op het gezellige
terras onder de bomen kun je genieten van een drankje
en een hapje.

www.cirqueplus.be, info@bruggeplus.be, t 050 44 20 02

Bijna gratis muzikaal volksfeest

Markt
Zondag 19 juli en maandag 20 juli van 20.00 tot 0.00 uur
Dinsdag 21 juli van 17.30 tot 00.30 uur

De Brugse Tripeldagen, die worden georganiseerd naar aanleiding van de nationale feestdag, blijven erg populair. Dit muzikale volksfeest is er voor jong en oud. Drie dagen lang is er
muziek en ambiance op de Markt, het kloppende hart van de
stad. De eerste twee dagen betaal je amper 2 euro, de derde
dag is de toegang gratis.
Dit jaar staan Niels Destadsbader en Scala & Kolacny Brothers op 19 juli op het programma. Radio Guga en Boney M
spelen op 20 juli en Rudy Meyns, Le Grand Julot, Edje Ska en
het meezingfeest Vlaanderen Zingt vindt plaats op 21 juli.
www.comitevoorinitiatief.be, info@comitevoorinitiatief.be
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Van vrijdag 24 juli
tot en met
donderdag 6 augustus

MOODS!

Na een eerste kennismaking staat
MOODS! dit jaar opnieuw vol goesting
klaar om sfeer te strooien in de Brugse
binnenstad. Verspreid over verschillende
concertavonden laat het stadsfestival je
kennismaken met een brede selectie aan
relevante geluiden. MOODS! is een zomerfestival met een eigen én divers gezicht. Verrassend én vertrouwd. Uitbundig én intiem. Met gevestigde waarden én
veelbelovende nieuwkomers.

www.moodsbrugge.be,
info@moods.be,
t 050 33 20 14
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Vrijdag 24 juli

Flip Kowlier (B) + Roosbeef (Nl)
20.30 uur, GRATIS
Burg
Als leverancier van ’t Hof Van Commerce wist Flip Kowlier
in 2001 met zijn solodebuut ‘Ocharme Ik’ eindelijk eerherstel voor het West-Vlaams te bedingen. Kowlier verbaasde
vriend en vijand met zijn ‘Welgemeende’ en ‘Min Moaten’.
Muzikant en songschrijver van veelzijdige platen vol eerlijke en eenvoudige nummers met een constante: Flip Kowlier is steeds zijn goedgezinde zelf!
Met een feilloos relativeringsvermogen tackelt Roos
Rebergen grote emoties in miniatuurvorm. Met Tom
Pintens (ex-Zita Swoon) en Tijs Delbeke (Sir Yes Sir) in de
rangen is Roosbeef inmiddels een half Nederlands / half
Vlaamse band geworden. Ze dealt in catchy en dwarse pop
met hopen humor en spitsvondige teksten.

Zaterdag 25 juli

Woensdag 29 juli

Orquesta Típica Fernández Fierro (Arg)

Avishai Cohen Trio (Il)

20.30 uur, GRATIS
Burg

21.30 uur, 13 euro VVK/16 euro ADD
Binnenplein Belfort

De streetstyle tango van het twaalfkoppige ‘La Fierro’ heeft
de Argentijnse tangoscène stevig door elkaar geschud. De
fameuze sound en rauwe energie van het Orquesta Típica
Fernández Fierro laat tango horen zoals het hoort: niet geborsteld en gepolijst, maar ruw en passioneel. Met een typische instrumentatie van bandoneon, viool, contrabas en
piano én een originele attitude weten deze muzikanten conventionele tango toch een radicaal nieuw gezicht te geven.

Bassist/componist Avishai Cohen heeft een buitengewone
techniek en ongewone manier om de akoestische bas te bespelen. In zijn composities weet hij moeiteloos westerse en
oosterse invloeden te versmelten tot een heel persoonlijke
stijl. Wereldburger Cohen verovert langzaam de planeet
met zijn groep die regelmatig van samenstelling wisselt.
Naar MOODS! brengt hij de jonge talenten Nitai Hershkovits (piano) en Daniel Dor (drums) mee om zijn gloednieuwe
album ‘From Darkness’ (Razdaz Recordz) voor te stellen.
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Donderdag 30 juli

Alfonso Losa y grupo (Es)
21.30 uur, 13 euro VVK/16 euro ADD
Binnenplein Belfort

Losa’s stormachtige en explosieve voetenwerk, afgewisseld met intense momenten van rust en elegantie,
weten het publiek unaniem in vervoering te brengen.
Alfonso Losa behoort tot de top van de huidige nieuwe
generatie flamencodansers. In zijn manier van dansen
staan techniek, elegantie en improvisatie centraal.

Zaterdag 8 augustus

Benenwerk Ballroom Brugeoise
Groot gratis dansfestijn
Van 18.30 tot 2.00 uur
Binnenstad

Vrijdag 31 juli

Hindi Zahra (Fr/Ma) +
Bony King (B)
20.30 uur, GRATIS
Burg

Hindi Zahra sloeg met haar debuut ‘Handmade’ op
het jazzlabel Blue Note een brug tussen westerse invloeden en haar Marokkaanse roots. Met haar zacht
vloeibare stem werd ze al het geesteskind van Django
Reinhardt en Billie Holiday genoemd. Zahra komt
naar MOODS! met haar nieuwe album ‘Homeland.’

Zaterdag 1 augustus

Ben L’Oncle Soul (Fr) +
Karavan (B)
20.30 uur, GRATIS
Burg

Na zijn covers van ‘Seven Nations Army’ en ‘Crazy’,
mocht Ben L’Oncle Soul tekenen bij het Franse filiaal van het legendarische soullabel Motown. Zijn debuut bulkt van de zwoele, coole sixties Detroitsoul en
schoof bovendien al 600.000 keren over de toonbank.

Donderdag 6 augustus

Villagers (UK)

21.30 uur, 13 euro VVK/16 euro ADD
Binnenplein Belfort
Conor O’Brien stuurde zijn band wandelen en doet
het op ‘Darling Arithmetic’, het nagelnieuwe derde
album van Villagers, helemaal alleen. Ook de orkestrale aanpak van ‘{Awayland}’ moest wijken, voor een
broze en sobere stijl. O’Brien fluistert zijn vlijmscherpe teksten over liefde en al dan niet uit de kast komen
in het oor van heavy hearted indiefolk. Toch ligt Villagers niet zwaar op de maag. Het zijn songs zacht als
schouderklopjes die knipogen naar die andere Conor,
van Bright Eyes.
Het programma wordt verder aangevuld.
Houd dus zeker www.moodsbrugge.be in de gaten!
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Met een tiental ballrooms met evenveel
soorten dansmuziek, doet Benenwerk op
zaterdag 8 augustus opnieuw een gooi
naar het record van de grootste dansvloer
van Vlaanderen. In iedere ballroom kun je
de beste danser in jezelf naar boven halen,
opgezweept door live bands en dj’s met
salsa, tango, quickstep, lindy hop, swing…
Met live concerten van en met Adam Hall
& The Velvet Playboys, Clap! Clap!, Contrabando, The Ballroom Orchestra, Aurore
Galore, Tango 02…
Na het overweldigende succes in 2014 zijn
de disco- en burlesque ballrooms er ook
opnieuw bij.
Mensen die hun techniek (of het gebrek
daaraan) willen bijschaven, kunnen vanaf
18.30 uur op dansinitiatie in de verschillende ballrooms.

www.benenwerk.be, info@strictotempo.be,
t 050 33 20 14

MAFESTIVAL
Van vrijdag 31 juli tot
zondag 9 augustus
Omnia Vanitas
Oude muziek in Brugge

Concertgebouw, Sint-Walburgakerk, Sint-Gilliskerk,
Sint-Jakobskerk, kapel OLV Blindekens, Sint-Annakerk
MAfestival 2015 onderzoekt muzikale uitingen van ijdelheid en vergankelijkheid. Verschillende internationale artiesten, waaronder John Butt en zijn Dunedin Consort, Les
Musiciens de Saint-Julien, Aton'&Armide, Vox Luminis,
Cappella Amsterdam, Cecilia Bernardini en vele anderen
stelden een uniek programma samen rond dit boeiende
thema. Er staan zowel lunchconcerten, avondconcerten
als nocturnes op het programma.

Van woensdag 29 juli tot
woensdag 5 augustus
Internationale Wedstrijd Musica
Antiqua - Klavecimbel
Provinciaal Hof, Markt &
Concertgebouw, ’t Zand
De Internationale Wedstrijden Musica
Antiqua hebben wereldwijd een uitstekende reputatie en liggen mee aan
de basis van de carrière van talrijke
baroksolisten. De wedstrijd richt zich
op jonge, hoogopgeleide muzikanten
die zich toeleggen op de historische
uitvoeringspraktijk. In 2015 staat het
klavecimbel centraal.

www.mafestival.be/NL/wedstrijd,
competitions@mafestival.be

Van zaterdag 1 tot
dinsdag 4 augustus

Tentoonstelling
historische instrumenten
– focus klavecimbel
Hallen van het Belfort, Markt
De expo over historische instrumenten
is een van de vaste pijlers van het MAfestival. In de historische setting van de
hallen van het Brugse belfort presenteren gespecialiseerde instrumentenbouwers, uitgevers, pers en scholen
zich aan het internationale MAfestivalpubliek. Bouwers krijgen ook de kans
om masterclasses, showcases en lezingen voor professionele én amateurmuzikanten te organiseren.
In 2015 focust de expo, parallel aan de
Internationale Wedstrijd Musica Antiqua, op het klavecimbel.
De tentoonstelling is gratis.
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Van zaterdag 1 tot vrijdag 7 augustus

Fringe
Gratis concerten met jong talent
14.00 en 15.30 uur
Provinciaal Hof, Markt
Tijdens MAfestival 2015 ontdek je in het Provinciaal Hof
meer dan tien jonge, internationale ensembles die geselecteerd werden om zich exclusief voor te stellen aan een
enthousiast kennerspubliek. Het gedetailleerde programma is online vanaf 15 juli. Gratis toegankelijk.

Zondag 2 augustus

MAfestival in Lissewege:
Danse Macabre
11.30, 14.30 en 17.00 uur
Diverse locaties in Lissewege
MAfestival 2015 gaat op zondag 2 augustus naar Lissewege
en presenteert drie concerten in het teken van de Danse
Macabre. Multi-instrumentalist François Lazarevich wijdt
een programma aan de instrumenten uit de dodendans.
In ‘Game of Mirrors’ wordt de omgekeerde wereld van de
Danse Macabre opgeroepen. Skip Sempe en zijn Capriccio
Stravagante besluiten de dag met een wervelende ode aan
de muze van de dans. Tussendoor schuif je aan voor een
feestelijk buffet in de sfeer van het thema en word je verrast door straattheater in het dorp

Zondag 9 augustus

Vélo Baroque – een muzikale fietstocht
door het Brugse Ommeland
Vanaf 10.00 uur
Verschillende locaties in Brugge en het Ommeland
Vélo Baroque combineert oude muziek met een fietstocht
door het Brugse Ommeland. Zeven verrassende concerten
op bekende en minder bekende locaties markeren een lus
van 30 kilometer door Brugge en de polderdorpen Zuienkerke en Meetkerke. De korte concerten worden herhaald,
zodat iedereen zijn eigen route kan bepalen.

www.mafestival.be, info@mafestival.be
www.vélobaroque.be, info@mafestival.be
Tickets: t 070 22 33 02
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Van donderdag 13
tot zondag 16 augustus

Kantdagen 2015

Maandag 17 tot zaterdag
22 augustus

Anima Eterna Brugge
Master Class Series

Vrijdag 21 en
zaterdag 22 augustus

Lichtfeest Lissewege

Van 10.00 tot 17.00 uur
Walplein, brouwerij De Halve Maan

Stedelijk Conservatorium,
Sint-Jakobsstraat 23

Vanaf 21.00 uur
Centrum Lissewege

Elk jaar organiseert het Kantcentrum in
de huisbrouwerij De Halve Maan op het
Walplein de Kantdagen. Daar stellen
heel wat Vlaamse kantverenigingen en
– organisaties zich voor aan duizenden
bezoekers. Elke vereniging organiseert
ook een kleine kanttentoonstelling. Het
Kantcentrum geeft er informatie over
de cursussen en de publicaties en tegelijk zijn een paar tientallen kantwerksters aan het werk te zien. Met tientallen gekloste visjes in kant wordt een
uniek kunstwerk geschapen.

Een intense week voor pre-professionele musici, waarin Jos van Immerseel en Anima-musici werken rond
historische uitvoeringspraktijken in
19de- en 20ste-eeuws repertoire.

Lissewege, het ‘witte’ polderdorp,
staat in het weekend van 21 en 22 augustus weer in het teken van het licht.
Verschillende artiesten maken Lissewege nóg gezelliger met poëzie, muziek, vuurinstallaties, kunst en straattheater en dat allemaal volledig gratis.

www.kantcentrum.eu of
info@kantcentrum.eu,
t 050 33 00 72

Cursussen rond ‘oude muziek’ worden
vandaag door diverse muziek(hoge)
scholen aangeboden. Het domein van
de oude muziek wordt daarbij meestal
verengd tot het middeleeuwse en renaissance-repertoire, terwijl muziek uit
de 19de en 20ste eeuw uit de boot valt.
Net daarin heeft Anima Eterna Brugge
heel wat ervaring opgebouwd. Deze
tweede zomerse Master Class is gewijd
aan pianoforte, viool, cello en klarinet.
De toegang tot de lesmomenten is gratis en ook tijdens de concerten (tickets:
7 euro) is publiek van harte welkom.

www.bruggeplus.be,
info@bruggeplus.be,
t 050 44 20 02

www.animaeterna.be,
info@animaeterna.be, t 050 95 09 29
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Zaterdag 12 september

September Jazz 2015
Gratis jazz festival
Vanaf 18.30 uur
Stedelijke Basisschool De Ganzenveer,
’t Bilkske

Op zaterdag 12 september pakt De
Werf uit met de 19de editie van het
jaarlijkse openluchtfestival September
Jazz. Onder het motto ‘never change a
winning team’ spelen ook dit jaar drie
swingende jazzbands uit binnen- en
buitenland op de binnenkoer van de
Stedelijke Basisschool De Ganzenveer.

Vrijdag 28 augustus
tot zondag 30 augustus

Uitzomeren in het
Sebrechtspark

Sebrechtspark, ingang via de Oude Zak
Filmavond op vrijdag en zaterdag i.s.m Cinema Lumière,
Zondag 30 augustus van 11.00 tot 19.00 uur

Brugge Plus zet een gezellig eindezomerfeestje op in het sfeervolle Sebrechtspark. Op vrijdag- en zaterdagavond kiest Cinema Lumière de films uit voor een filmavond in openlucht. Op
zondag zwaaien we de zomer uit met een portie straattheater
en muziek. Zondag is iedereen van 11.00 tot 18.00 uur welkom
in het park om naar hartenlust te picknicken of een verfrissing
te halen aan de zomerbar. Het einde van de zomer was nog
nooit zo zomers!

www.uitzomeren.be
info@bruggeplus.be
t 050 44 20 02
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De Oostendse pianist Bas Bulteel en
zijn trio openen de avond. In 2014 werd
de debuutplaat ‘Coming Home’ van
dit pianotrio bekroond met de prestigieuze Klara Muziekprijs voor beste
jazzplaat van het jaar. Hun aanstekelijke, op jaren ’60 geënte soul jazz zal
ongetwijfeld ook moeiteloos September Jazz weten in te pakken. Afsluiten doen we met de dansbare latin
grooves van Compro Oro. Dit Gentse
vijftal bracht eerder dit jaar nog hun
debuutplaat ‘Transatlantic’ uit op het
Brugse W.E.R.F.-label en staat klaar
om internationaal potten te breken
met hun uiterst aanstekelijke latin
jazz ritmes.
De headliner is nog niet bekend, maar
dat zal in de eerstkomende weken
veranderen.

www.dewerf.be, t 050 33 05 29

Tentoonstellingen
Tot zondag 1 november

Tot woensdag 30 september

Body Worlds Vital Brugge

200 jaar Damse Vaart

Van 10.00 tot 17.00 uur
Site Oud Sint-Jan, Mariastraat 38

Nog tot 1 november 2015 is de tentoonstelling Body Worlds Vital in Brugge te
zien. Een unicum en een primeur, want
Body Worlds Vital maakt daarmee zijn
Europees debuut op het vasteland.
Body Worlds Vital kadert in de meest
succesvolle internationaal reizende
tentoonstelling Body Worlds, ook bekend onder de naam Körperwelten.
In 1977 vond Dr. Gunther von Hagens
de plastinatietechniek uit. Plastinatie
stopt het lichamelijk verval dat optreedt na de dood en zorgt ervoor dat
lichamen vast, duurzaam en geurloos
kunnen bewaard worden. Plastinaten
zijn ook een belangrijk opleidingsinstrument, onder meer voor studenten
geneeskunde.Toen Dr. von Hagens
besloot om samen met Dr. Angelina
Whalley de Body Worlds tentoonstellingen te organiseren, gaf hij het grote
publiek de kans om inzicht te krijgen in
het eigen functioneren, zeg maar in het
wonder dat we allemaal zijn.

Alle tentoongestelde lichamen zijn
afkomstig van donoren. Body Worlds
is de enige anatomietentoonstelling
ter wereld die gebaseerd is op een
donorprogramma.
Ruim 40 miljoen mensen, verspreid over
meer dan negentig steden, hebben Body
Worlds beleefd. De expo’s bieden de bezoekers een ervaring die blijft nazinderen. Veel bezoekers loven het educatieve
aspect van de tentoonstelling.
Er worden ruim tweehonderd plastinaten getoond. Body Worlds Vital vindt
plaats in de drie grote historische ziekenzalen van het Oud Sint-Jan.

Groepsreservaties:
info@oudsintjan.be, individuele tickets
(online 1 euro korting),
www.bodyworlds.be,
www.facebook.com/
bodyworldsvitalbrugge

De Damse Vaart bestaat 200 jaar en
dat wordt gevierd met een uitgebreid
evenementenprogramma van juni tot
september. De Damse Vaart was een
initiatief van Napoleon Bonaparte en
2015 is het herdenkingsjaar rond de
figuur Napoleon door 200 jaar Slag bij
Waterloo. Een mooie aanleiding dus
om het verhaal van de Vaart, de omgeving, zijn troeven en boeiende geschiedenis in de kijker te zetten.

www.200jaardamsevaart.be

Tot zondag 18 oktober

Snapshot 11: Namaste
Brugge. Nepalese Bruggelingen en hun tradities
door Bieke Depoorter
Van dinsdag tot zondag,
9.30 tot 17.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43

De Nepalezen zijn de grootste etnischculturele minderheid in Brugge. Zij
vormen ook een hechte groep en houden vast aan heel wat gebruiken en
tradities uit hun thuisland.
Fotografe Bieke Depoorter is het jongste aspirant-lid ooit van het prestigieuze fotoagentschap Magnum. De voorbije jaren trok ze met een onbevangen
blik door Rusland, Egypte en Amerika.
Deze tentoonstelling toont een intiem
portret dat Depoorter maakte van de
Nepalese Bruggelingen en hun tradities. Enkele markante voorwerpen
vertellen ook het verhaal van hun migratie naar België.
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Tot zondag 18 oktober

Collectiepresentatie 18de-19de eeuw
met bruiklenen uit het Broelmuseum
Van dinsdag tot zondag, 9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12
Het Groeningemuseum focust deze zomer op de eigen 18deen 19de-eeuwse collectie. Zowel rococo, neoclassicistische,
romantische, symbolistische als naturalistische doeken worden in de kijker geplaatst, samen met enkele bruiklenen uit
de Kortrijkse museumcollectie. Naast werken van Suvée,
Odevaere en Dobbelaere leent Kortrijk ook een interessant
16de-eeuws portret van de Antwerpse schilder Adriaan Key.
Dit haarfijn geschilderd en uiterst gedetailleerd portret vormt
een prachtige aanvulling op de eigen Renaissance-collectie.

Tot woensdag 11 november

Collectiepresentatie Amédée Cortier
Van dinsdag tot zondag, 9.30 tot 17.00 uur
Groeningemuseum, Dijver 12
Amédée Cortier (1921-1976) was een Belgische schilder en
graficus. In de jaren veertig werkte hij in de expressionistische stijl, in de jaren vijftig schakelde hij over naar het kubisme en in de jaren zestig werd zijn werk abstract. Met het
uitgepuurde werk vanaf eind jaren zestig vond hij aansluiting
bij internationale tendensen waarin de kleur centraal stond.
Hoewel zijn werken doorgaans kleiner zijn dan dat van Amerikaanse tijd- en visiegenoten als Newman, Reinhardt en
Rothko, zorgen de kleuren bij Cortier voor eenzelfde gewaarwording van bewustzijn. De tentoonstelling omvat schilderijen, tekeningen, een maquette en een documentair gedeelte.

Tot zondag 3 januari 2016

Tentoonstelling ‘Passé Composé: het
ontstaan van de Gruuthusecollectie’
Van dinsdag tot zondag, 9.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur
Gezellemuseum, Rolweg 64
Het Oudheidkundig Genootschap van Brugge (of zoals het
in het oprichtingsverslag staat: de Société Archéologique
de Bruges) werd 150 jaar geleden opgericht. Bij de twaalf
stichtende leden zitten klinkende namen als James Weale,
William Brangwyn, Felix de Bethune en Guido Gezelle. Het
nieuwe genootschap stelt zich tot doel om "kunst en historische voorwerpen op te sporen en te verzamelen om ze te
bewaren in een museum". Dit vormt het begin van wat nu de
huidige collectie van Musea Brugge is.
De tentoonstelling in het geboortehuis van Guido Gezelle
gunt je een blik achter de schermen van de Société.
www.museabrugge.be, musea@brugge.be, t 050 44 87 43
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De eerste bakfietsenparking bevindt zich op de hoek van de Zuidzandstraat en de Dweersstraat. De winnaars lopen intussen rond in hun Stad
Brugge outfits.

Nieuwe vraag:

Welk gratis festival in het Astridpark opent jouw zomervakantie?

wedstrijdvraag

Er zijn telkens vijf vrijkaarten te winnen voor de concerten van
Avishai Cohen, Alfonso Losa en Villagers in het kader van MOODS!
Stuur je antwoord vóór 10 juli 2015 naar persdienst@brugge.be
of Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

meldingskaart

Ik wens het volgende te signaleren (probleem met juiste plaats en omschrijving):

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge. Naamloze kaarten worden
niet behandeld.

Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon t 050 44 85 85
(verzakking, losliggende
tegels …)
Milieufoon t 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt t 050 44 80 00
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90,
ombudsman@brugge.be

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Communicatie & Citymarketing contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 11, 8000 Brugge.
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Deze zomeragenda biedt geen volledig
overzicht van het hele programma
in Brugge. Wil je nog meer zomerse
evenementen? Surf dan naar
uitinbrugge.be. Daar vind je een meer
gedetailleerde zomerkalender.

www.twitter.com/stadbrugge
www.facebook.com/destadbrugge

LET OP: aangezien de bedeling van
BruggeINspraak verspreid wordt over
meerdere dagen, is het mogelijk dat
sommige activiteiten voorbij zijn op
het moment dat het magazine in je
brievenbus valt.

