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Beste
Lezer

Een najaarskalender in uw bus.
Afhankelijk van het weer, bent u
misschien in meerdere of mindere
mate geneigd om al afscheid te
nemen van de zomer.
De dagen zijn nog relatief lang,
maar onvermijdelijk ruilen ze hun
zonnegloed in voor herfstlicht. We
stevenen af op een seizoen dat
zich meer laat tekenen door ingetogenheid dan door uitbundigheid.

Mag ik trouwens een
oproep doen om zelf
uw stad mee verder in
beweging te zetten?

En dat is mooi. Cycli zijn mooi,
want ze helpen ons verlangen.
Vandaar onze terechte verontwaardiging en blijvende
treurnis als een levenscyclus te vroeg wordt afgebroken.
Nooit gebeurt dat vaker dan in oorlogsperiodes. De herdenkingen van de Groote Oorlog in Brugge passen bij het
seizoen en bij het karakter van de herdachte oorlog: ze
getuigen van ingetogenheid en respect en gaan op zoek
naar diepgang, weg van wat David Van Reybrouck verder
in dit stadsmagazine de 'herdenkingsindustrie' noemt.
Terecht nemen de herdenkingsactiviteiten rond Wereldoorlog I een groot deel van de najaarskalender in.

Jouw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge

Maar ook daarnaast is die rijk gevuld. Gekenmerkt door afwisseling
leiden de Brugse evenementen u
nu eens mee naar de wijken, dan
weer naar het stadscentrum, nu
eens naar binnen, dan weer naar
de buitenlucht. Soms veroveren ze
ons hart, soms zetten ze aan tot
nadenken en soms richten ze hun
pijlen resoluut op onze smaakpapillen. Eén ding is zeker: ze zetten
ons aan tot beweging: ze zorgen
ervoor dat we zelf bewegen, dat
we ons onder de mensen bewegen
of dat we bewogen worden.

Mag ik trouwens een oproep doen om zelf uw stad mee
verder in beweging te zetten? Maandag 15 september is
de datum waarop we u in het Concertgebouw verwachten met uw ideeën omtrent De toekomst van Brugge.
Of u dit magazine nu als Bruggeling in uw bus vond of
als Bruggeliefhebber bij een handelszaak in of rond de
stad, spaar de kalender in het midden ervan: hij geeft pit
aan de herfst en warmte aan de winter.

Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge
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Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september
Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september
Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september
Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 september

Vrijdag 5 september, zaterdag 11
oktober, vrijdag 14 november en
zaterdag 13 december

Uitwijken

Daverend/Unplugged

Op vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 0.00 uur,
op zondag van 9.30 tot 18.00 uur

20.00 uur
Cultuurzaal Daverlo,
Dries 2, 8310 Assebroek

5 t.e.m. 7 september: grasplein Legeweg (Koude Keuken), Sint-Andries
12 t.e.m. 14 september: grasveld Sint-Michielslaan aan de Sint-Godelievekerk, Sint-Michiels
19 t.e.m. 21 september: grasveld Zandtiende, Assebroek
26 t.e.m. 28 september: speelplein Petegemstraat - Hofdamestraat,
Sint-Kruis

Uitwijken, de culturele toer doorheen Brugse wijken, viert dit jaar zijn
vijfde editie. De Uitwijkenkaravaan hield al zeventig keer halt op een
Brugs pleintje of grasveld en zorgt telkens voor een warm wijkgevoel.
Op het programma staan theater, ontbijtcinema, concertjes en circus.
De Blikvanger wordt de voorstelling The Golden Palace – Ballet Dommage. The Golden Palace werd opgericht in 1657: een onderdak met
driehonderdzesendertig etages en vijftienduizendvijftig kamers, gelegen op de uiterste rand van de wereld vlakbij het einde van de zee.
The Golden Palace is een poppenkast-epos waar personages uit ramen springen, wereldtheorieën bedenken, afscheidsbrieven herlezen
en cognac drinken.

www.uitwijken.be of in de programmakrant bij In&Uit
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Als je Brugs muzikaal talent aan het werk
wilt zien, moet je zeker gaan kijken naar
de gratis optredens in Cultuurzaal Daverlo in Assebroek.
Onder de noemer Daverend/Unplugged
staan acht muzikale sessies op het programma. De Unplugged-sessies leggen de
nadruk op intieme, akoestische concerten
met twee Brugse bands, terwijl Daverend
staat voor rock-’n-roll in al zijn vormen.

t 050 44 82 70, dienst.cultuur@brugge.be,
www.brugge.be/unplugged-/-daverend
5 september: Daverend Mask & Shuriken II
11 oktober: Unplugged sTeF. & Par Hasard
14 november: Daverend Smashing Birds & The Ego
13 december: Unplugged Free Thinkers Clan & Wasted 24/7

Zaterdag 6 september

September
Jazz
18.30 uur
Stedelijke basisschool
De Ganzenveer (’t Bilkske)

Noteer het gratis muziekfestival
September Jazz in je agenda. Vanaf dit
jaar neemt De Werf de organisatie op
zich, maar de beproefde formule blijft
bestaan. Benny Claeysier van De Werf
krijgt het woord.
BruggeINspraak De eerste band van
de avond is Sinister Sister performs
Zappa. Hoe belangrijk is de muzikale
erfenis van Frank Zappa voor de hedendaagse jazz?
BENNY CLAEYSIER Persoonlijk denk
ik dat jazz veel meer invloed heeft gehad op Zappa, dan Zappa op jazz. Naar
mijn bescheiden mening is zijn voornaamste verdienste dat hij met zijn
gewiekste brein invloeden uit allerlei muziekvormen wist te versmelten
om er een compleet eigen taal mee
te maken. Die onhoudbare drang om
een eigen taal te ontwikkelen, heeft
er ook voor gezorgd dat jazz altijd is
blijven evolueren: van swing tot bebop,
van bebop tot fusion en free jazz … Ik
zie dus wel heel wat parallellen tussen
de evolutie in jazz enerzijds en die in
Zappa’s muziek anderzijds.
BruggeINspraak Amina Figarova
Sextet staat ook op de affiche.
Wat weten we over Amina Figarova?
B. CLAEYSIER Amina Figarova werd
geboren in Azerbeidzjan en studeerde
er aan het Conservatorium van Baku.
Ze waagde zich al vroeg aan de sprong
over de oceaan en ging verder studeren

Zaterdag 13 september

Slotconcert
beiaardseizoen

aan de befaamde Berklee School of
Music in Boston. Met succes. Na haar
studies toerde ze de wereld rond en
won ze diverse internationale jazzprijzen, in Europa en Amerika. Vandaag
woont en werkt ze in New York. Amina
is er een echte publiekslieveling. Haar
composities en lyrische pianospel zijn
vaak dromerig, maar ze is ook niet bang
om eens lekker ouderwets te swingen.
BruggeINspraak De avond wordt afgesloten door de band Black Flower.
B. CLAEYSIER De mannen van Black
Flower zijn altijd op zoek naar interessante muzikale invloeden om te verwerken in hun muziek. In dit geval grijpen ze terug naar de afrobeat van Fela
Kuti en de ethio-jazz van Mulatu Astatke. Er leeft al een dik decennium een
revival van Afrikaanse groovemuziek
en eigenlijk zijn neo-afrobands tegenwoordig dik gezaaid. Maar Black Flower gaat verder dan andere bands. De
solo’s zijn scherper en uitdagender, ze
maken gebruik van verrassende ritmische wendingen en de manier waarop
ze de grooves benaderen is een stuk
vrijer dan bij veel soortgelijke groepen.

www.dewerf.be

20.30 uur
Markt, Brugge
Canto Ostinato is dé cultklassieker
van het Nederlandse minimalisme. De
compositie van Simeon ten Holt is een
eindeloze herhaling van het leidmotief. Het concert wordt gebracht door
Frank Steijns, Irene Russo en Fred Oldenburg. Hun samenspel van elektronische piano’s en de beiaard, versterkt
vanuit de toren, doet de Markt baden
in een wonderbaarlijke sfeer. De finale
van het beiaardseizoen 2014 is ook
een prelude op SLOW (36h), op 8 en 9
november in het Concertgebouw.

dienst.cultuur@brugge.be of
info@concertgebouw.be
www.concertgebouw.be
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Zaterdag 13 en
zondag 14 september

Open
Monumentendagen

Zondag 14 september

Dag van de Brugse
Sportclub

Verschillende locaties

Ook in 2014 is het thema van de Open Monumentendagen (OMD), Erfgoed vroeger, nu en in toekomst, op maat van Brugge geschreven. Op zaterdag 13 en zondag 14 september zet Stad Brugge de grote zorg voor zijn monumenten in de
verf. Sinds 1875 worden hoge bedragen voorzien voor de restauratie van waardevolle gebouwen en de verfraaiing van het stadsbeeld. De toenmalige beleidsvoerders wilden het stille, arme Brugge nieuw leven inblazen door de belangrijkste
monumenten te restaureren. Brugge was al sinds de vroege 19de eeuw een geliefde bestemming voor buitenlandse bezoekers, maar het kon beter! Daarom
werd in 1877 de unieke subsidieregeling ‘kunstige herstellingen’ in het leven geroepen. Die stimuleert eigenaars om huisgevels te restaureren en zo actief deel
te nemen aan het behoud van het uitzicht van Brugge. Op OMD 2014 krijg je een
staalkaart te zien van wat in de historische binnenstad en in de deelgemeenten
werd en wordt gerestaureerd, hoe het stadsbeeld is aangepakt en hoe de zienswijzen daaromtrent evolueren.

www.openmonumenten.be, www.bruggeomd.be of dienst voor Monumentenzorg
en Erfgoedzaken, Oostmeers 17, Brugge
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13.30 tot 17.00 uur
‘t Zand
’t Zand is op zondag 14 september een
must voor sportievelingen. Meer dan
vijftig Brugse sportclubs stellen zich
aan je voor. Je leert meer dan veertig verschillende sporttakken kennen
tijdens demonstraties of initiaties. De
toegang is gratis.

t 050 72 70 00,
sportdienst@brugge.be
www.brugge.be/dag-van-de-brugsesportclubs

Maandag 15 september

De toekomst van
Brugge

Vrijdag 19,
zaterdag 20 en
zondag 21 september

Opening
Kantmuseum Brugge
Zondag 14 september

Jeugdtriatlon Brugge

17.30 uur
Concertgebouw
Je bent Bruggeling en het leven in de
stad ligt je na aan het hart? Je voelt
je geëngageerd om een nieuw project
voor je stad uit te werken? Kom dan
op 15 september naar het Concertgebouw voor de feestelijke lancering van
'De toekomst van Brugge'.
12.45 tot 17.00 uur
Damse Vaart/Gemeneweidestraat,
Koolkerke
Jong, sportief talent krijgt op zondag
14 september in Koolkerke de kans
om zich te bewijzen. De allereerste
Jeugdtriatlon bestaat uit een zwemproef in de Damse Vaart, een fietsproef en een loopproef, met start in de
Gemeneweidestraat. De Jeugdtriatlon
Brugge start met de Iron Kids Triatlon
voor kinderen vanaf zes jaar. Daarna
volgen de jeugdwedstrijden voor de
verschillende leeftijdscategorieën. Ze
vormen een onderdeel van de Flanders Cup.

www.triteambrugge.be/jeugdtriatlon

De toekomst van Brugge is een platform voor stadsdebat en initiatieven
van inwoners en staat open voor jouw
ideeën en plannen.
Tijdens het eerste deel van de avond
word je geïnspireerd door verhalen
over andere steden in de wereld. Die
verhalen zetten je aan het denken: wat
beweegt er in Brugge? Hoe kan de
stad zich verder ontwikkelen?
Het tweede deel van de avond wordt
een gezellige ideeënmarkt, met een
drankje en een hapje. Breng je idee
mee en verspreid het onder stadsgenoten, vrienden, collega's, buren, verenigingen of het stadsbestuur.

www.detoekomstvanbrugge.be

Balstraat 16, 8000 Brugge

Na maanden van renovatie opent
het nieuwe Kantmuseum de deuren in de voormalige kantwerkstersschool van de Zusters Apostolinnen
in de Balstraat. De Brugse architectscenograaf Koen Bovée heeft er in
samenwerking met historica Hanne
Provoost een interactieve plek van gemaakt waar je kunt kennismaken met
kant via beeld- en geluidsfragmenten
en interviews. Uiteraard zijn er originele documenten uit het Stadsarchief
te zien, maar vooral ook authentieke
Brugse kantstukjes. Het Kantcentrum
werkt samen met het Bruggemuseum, waardoor er heel wat mooie kanten uit de Brugse stedelijke collectie
te zien zijn. Het nieuwe museum is
elke dag open van 9.30 tot 17.00 uur.

Vanaf 19 september op
www.kantcentrum.eu
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Zondag 21 september

Autoloze Zondag
Kroenkelen,
Cultuurmarkt,
Mobimarkt

Zaterdag 20 september

ZIJ-straten II,
vrouwenwandeling

8.00 tot 18.00 uur
Verschillende locaties

10.00 tot 12.00 uur
Ingang Brugse Vrije

ZIJ-straten II neemt je mee op een
tocht door de geschiedenis van de
vrouw in het Brugge van na de Franse
Revolutie. In die periode veranderde
er heel wat voor vrouwen. De wandeling leidt je naar de onbekende stukjes Brugge. Een ervaren gids geeft
je meer uitleg over de verschillende
rollen van vrouwen in de kunst, de
politiek, de gezondheidszorg, het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De
wandeling eindigt op de Markt.

Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven bij
Vormingplus regio Brugge,
t 050 33 01 12,
regio.brugge@vormingplus.be
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Autoloze Zondag heeft tijdens deze
zevende editie opnieuw heel wat in
petto voor jong en oud. Nieuw dit
jaar is de Cultuurmarkt op de Markt
waarop Brugse cultuurhuizen hun
programma voor 2014-2015 voorstellen met optredens en animatie. Mis
ook de Mobimarkt niet op de Burg.
Maak er een ritje met een elektrische
bakfiets of ontdek hoe de velomobiel
eruitziet. Net als vorig jaar hoef je
niet te kiezen tussen Autoloze Zondag of Kroenkelen. Kroenkelen start
op ’t Zand, waar het Brabantse fietsharmonische orkest de dag om 10.00
uur feestelijk inzet. Om 10.30 uur mag
je op de tonen van het tandemorkest
meefietsen naar de Markt waar Steve
Boedt ‘A Tribute to the Queen of Pop
Madonna’ brengt. Om 17.00 uur sluit
de ambiancegroep Les Truttes de dag
af. Het volledige programma vind je in
de brochure bij dit nummer.

t 050 44 20 02, info@bruggeplus.be
www.bruggeplus.be/nl/autolozezondag-2014

Zaterdag 20 september

Start nieuw
seizoen
Cultuurcentrum
Vanaf 12.00 uur
Biekorfplein/Stadsschouwburg/
De Bond
Op 20 september opent Cultuurcentrum Brugge het nieuwe culturele seizoen met een reeks feestelijke activiteiten. De vernieuwde kantoren staan
in de kijker en ook het opgefriste Biekorfpleintje wordt officieel geopend.
Tijdens Banquete Rumbero laten
artiesten uit onder meer Frankrijk,
Spanje en Servië je niet alleen kennismaken met hun muziek, ze verklappen
ook de geheimen van enkele typische
streekgerechten. Voor de allerkleinsten is er de poëtische voorstelling
Karussell van Pantalone. Tanya en
Vergauwen spelen de theaterversie
van het liefdesverhaal Aan Chesil
Beach, naar het boek van Ian McEwan. In Cocktails van Thierry Smits
zie je tien korte sketches als parodie
op de actualiteit. Deze erotisch getinte
voorstelling is een mix van dans, performance en hedendaags cabaret.
Nog op 20 september opent Alicia Framis haar tentoonstelling In Progress
in De Bond. De Spaanse kunstenares
maakte een interactieve overzichtstentoonstelling. Het werk van Alicia
Framis heeft raakvlakken met mode,
architectuur en design en was al te
zien in Amsterdam, Parijs en Helsinki.

www.ccbrugge.be of in de seizoenbrochure (te verkrijgen op verschillende
plaatsen, ook via website en in het
Cultuurcentrum)

Maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 september
Van 21 september tot 4 oktober

Vredesweek:
Stop haat. Praat!
Verschillende locaties
De Vlaamse Vredesweek zet elk jaar
een vredesthema in de kijker. Dit jaar
doet ze dat onder de noemer ‘Stop
haat. Praat!’.
Haat en haatboodschappen verharden
een samenleving. Ze veroorzaken pijn
en uitsluiting. Haat verhardt. De Vredesweek roept mensen op om zich
uit te spreken tegen haatboodschappen. Ze pleit er voor om in dialoog te
gaan, om te ‘verharten’ in plaats van
te verharden. In Brugge zetten verschillende organisaties activiteiten
op: een theatermonoloog op 21 september, vormingsmomenten op 24 en
30 september, een ontmoetingsavond
tussen christenen en moslims op 2
oktober en straatacties op 4 oktober.

De gezondheid van
het hart
Diverse locaties en uren
In aanloop naar de Week van het
Hart organiseert Gezonde Gemeente
Brugge de gezondheidscampagne
‘De gezondheid van het hart’. Drie informatieve voordrachten staan op het
programma.
Op 22 september is dat 'Hoe hart- en
vaatziekten voorkomen?' door Dr. Verleyen. 'Hartproblemen: de klok luidt,
maar waar hangt de klepel?' door Dr.
Neyrinck vindt plaats op 23 september en voor 'Eet goed, leef goed' door
diëtiste A. De Vriese ben je welkom op
24 september.
De voordrachten zijn gratis en vinden telkens plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de
Georges Rodenbachzaal van de Stadshallen. Na de voordrachten kun je genieten van een gezond drankje en hapje
aangeboden door het stadsbestuur.
Daarnaast zijn er tijdens de Week van
het Hart gratis lessen rond reanimatie:
op 23 september van 9.30 tot 11.30 uur
in de Hendrik Pickeryzaal (Stadshallen), op 24 september van 14.00 tot
16.00 uur in de Hendrik Pickeryzaal en
op 25 september van 19.30 tot 21.30
uur in het Sociaal Huis Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge.

Inschrijven voor de voordrachten en
de lessen is verplicht, want het aantal
plaatsen is beperkt!
Marieke Verplancke, t 050 35 62 97,
www.vredesweek.be/brugge

t 050 32 67 71 dienst.welzijn@brugge.be,
www.brugge.be
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2 tot en met 5 oktober

Jazz Brugge
Festival 2014

Zaterdag 27 september

Elements Festival
Zondag 28 september

Tweejaarlijkse hoogmis
van de Europese jazz

© Steven Haberland

Bryggias
GRATIS
Fantasy-, film- en
boekenbeurs

12.00 tot 1.00 uur
Terrein Stal Tillegem,
Torhoutsesteenweg 446
Op zaterdag 27 september vindt de
vijfde editie plaats van Elements Festival. Meer dan zeventig topdj’s spelen
op zeven podia in een overweldigende
sfeer, met een imponerende licht- en
lasershow, pompende beats ... Elements is een van de meest indrukwekkende dance-events van WestVlaanderen. Dit jaar onder meer op
het programma: Julian Jordan, Vato
Gonzalez & MC Tjen, Watermät, Riot
Squad aka Rob Gee-Neophyte-Tieum,
Art of Fighters, Dr Peacock vs Partyraiser, DJ Guv, Mampi Swift, Pet Duo,
Fatima Hajji, Luke Slater en James
Ruskin.

De volledige line-up en alle info kun je
terugvinden op
www.elementsfestival.be en
www.facebook.com/ElementsFestival

10

Marcotulli / Biondini

Sint-Janshospitaal
Concertgebouw

Bryggias, de derde editie van de fantasy-, film- en boekenbeurs verwent
liefhebbers van fantasy. Op de beurs
vind je boeken, strips, mode en juwelen, affiches, demonstraties en workshops, fanclubs … In de voormiddag
vindt ook de prijsuitreiking plaats van
Fantasy Strijd Brugge 2014 en de presentatie van Fantastisch Strijdtoneel
IV, met een selectie van de beste kortverhalen uit de vierde editie van deze
Fantasy schrijfwedstrijd.

Naar tweejaarlijkse gewoonte wordt
Brugge het eerste weekend van oktober het mekka van de Europese Jazz.
Avontuur, ontdekking en verrassing
zijn daarbij de sleutelwoorden. Gedurende vier dagen krijg je een twintigtal topensembles vanuit alle uithoeken
van het Oude Continent te zien. Nieuw
dit jaar zijn de twee themadagen. Het
festival opent op donderdag met een
Belgian Jazz Day. Zondag sluit het festival af met een dag rond het Europese
jazzlabel ECM. De namiddagconcerten
vinden plaats op de zolderzaal van het
Sint-Janshospitaal, de pianoconcerten
in de Kamermuziekzaal en er zijn twee
avondconcerten in de Concertzaal.

www.facebook.com/RazorReelBeurs

www.jazzbrugge.be

10.00 tot 18.00 uur
Beurshal, Hauwersstraat

Zondag 28 september

Lees Meer!

Boekenprogramma met Ivo Victoria,
Joost de Vries en Lara Taveirne
11.00 uur
Concertgebouw
dertigtal bladzijden opgestuurd en ik
kreeg meteen groen licht om het verhaal volledig uit te schrijven. In een
aantal maanden tijd heb ik dan die
concrete opdracht ingevuld. Uit mijn
eerste versie uit 2005 heb ik maar een
paar zinnen behouden.

De Brugse Lara Taveirne (°1983) liet
zich voor haar prachtig romandebuut
De kinderen van Calais inspireren
door een krantenartikel van 2005
over twee meisjes die verdwenen
waren. Hun boekentassen werden
teruggevonden bovenaan een klif nabij Calais. Een van de meisjes werd
dood teruggevonden beneden op
het strand. Het andere meisje bleef
spoorloos en krijgt nu een stem in
De kinderen van Calais.

BruggeINspraak Hoe ging je te werk
bij het componeren van het verhaal?
L. TAVEIRNE Ik heb een tijdslijn en een
synopsis gemaakt, opgevuld met tekst.
Af en toe heb ik tijdens het schrijven
nog een personage bij gecreëerd dat
het verhaal een andere wending gaf.
Dat laat ik wel toe, ik wil me niet zo
heel strikt vastpinnen op schema’s.
Nu werk ik aan een nieuw boek waarvoor ik geen tijdslijn heb opgesteld. Ik
schrijf en ik weet nog niet of alles klopt.
Achteraf puzzel ik alles wel in elkaar.

LARA TAVEIRNE Toen ik nog in Gent
studeerde, las ik dat krantenartikel en
het is me blijven fascineren. Ik wilde
weten wat er met dat meisje was gebeurd. Zij waagde haar sprong niet,
maar hoe zou haar leven dan verder
verlopen? Ik heb er een fictief verhaal
rond gebouwd. Ik vind het leuk om
met een beeld een verhaal te starten.
Bij mijn theaterstukken werk ik ook op
die manier. Het beeld is een houvast,
het verhaal kan dan nog aan alle kanten openspatten.

BruggeINspraak Je hebt al enkele
toneelstukken geschreven, maar
een roman schrijven was wellicht
van een andere orde?
L. TAVEIRNE Het is iets helemaal
anders. Ik vind het een verademing
dat ik mag schrijven. Voor mij voelt
dat aan als pure vakantie. Het is een
soort heerlijkheid dat ik in mijn eigen
gesloten wereld mag zitten. Ik heb
mijn man en mijn kinderen nodig om
me weer naar de realiteit te brengen,
want ik zou zelfs vergeten om te eten.

BruggeINspraak Het artikel dateert
van 2005. Was het een lang schrijfproces?
L. TAVEIRNE Ik heb in 2005 de verhaallijn uitgeschreven en aan de basisstructuur heb ik in al die jaren
haast iets veranderd. Vorig jaar stelde
Uitgeverij Manteau me de vraag of ik
iets in mijn lade had liggen. Ik heb een

www.ticketsbrugge.be
Op het einde van het programma
wordt per auteur een boek verloot
onder de aanwezigen.

© Jurgen Rogiers

In het boekenprogramma Lees
Meer! interviewt gastvrouw en VRTjournaliste Ann De Bie in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw
drie auteurs over hun meest recente
publicaties. Op zondag 28 september
(11.00 uur) zijn dat Ivo Victoria, Joost
de Vries en Lara Taveirne.

De andere auteurs
Ivo Victoria (°1971) woont
en werkt sinds 2002 als Antwerpenaar in Amsterdam.
Hij schrijft columns en verhalen, maar geeft evenzeer
workshops verhalen schrijven, voordrachten en presentaties. Hij debuteerde in
2009 met Hoe ik nimmer de
Ronde van Frankrijk voor
min-twaalfjarigen won (en
dat het me spijt). Eind maart
verscheen zijn derde roman,
Dieven van vuur.
Joost de Vries (°1983) rijfde
dit jaar de Gouden Boekenuil
binnen, de belangrijkste literaire bekroning in Vlaanderen.
De Vries is kunstredacteur bij
De Groene Amsterdammer.
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Zaterdag 4, zondag 5 en
maandag 6 oktober

Kookeet 2014
11.00 tot 21.00 uur
’t Zand

Begin oktober wordt de vierde editie van Kookeet georganiseerd in Brugge. Onder het peterschap van sterrenchef Geert
Van Hecke (De Karmeliet) serveren 30 Brugse chefs diverse
gastronomische gerechtjes aan democratische prijzen.
Kookeet is uitgegroeid tot het belangrijkste gastronomische
evenement in Brugge.
Het concept van Kookeet is eenvoudig. In het stijlvolle tentendorp op 't Zand stel je zelf je menu samen uit het rijke
aanbod aan culinaire verwennerij. Er is een aparte wijnbar
en koffiestand. In het Kookpaleis zijn gratis kookdemonstraties te zien van de deelnemende topchefs.
Bruggeling Wim Lybaert, bekend van het boek Mijn Moestuin en het tv-programma De moestuin volgens Wim, is
gast op deze editie van Kookeet. Samen met chef Patrick
Devos van het gelijknamig restaurant werkte hij een groen
en fris gerecht uit.
WIM LYBAERT Als moestuinier ben je het meest trots op je
tomatenkweek, dus hebben we een gerecht uitgedokterd
met tomaten, basilicum, noordzeekrab en olijfolie. Patrick
is de kunstenaar in de keuken, ik in de moestuin. Die twee
passies komen nu samen op het bord. Ik kweek elk jaar
nieuwe variëteiten en ik wil de bezoekers van Kookeet van
tomaten laten proeven zoals ze die nog nooit in hun leven
hebben gegeten. Zulke lekkere soorten kun je niet in de
winkel kopen, maar stop een zaadje in de grond en die
heerlijke soorten krijg je als resultaat. Die boodschap wil ik
aan de mensen meegeven.

BruggeINspraak Tijdens Kookeet stel je ook je nieuwste
boek Mijn Oogst voor.
W. LYBAERT Het boek borduurt voort op Mijn Moestuin dat
eigenlijk een handleiding was om in de tuin aan de slag te
gaan. Als je de handige tips goed hebt opgevolgd, kun je
letterlijk de vruchten plukken van het werk en daar begint
mijn nieuwste boek. Ik geef eenvoudige recepten prijs om
met die zelfgekweekte producten heerlijke gerechten te
bereiden. Als je een moestuin hebt, moet je graag koken.
Ik probeer de weg van moestuin naar mijn mond zo kort
mogelijk te maken.
BruggeINspraak Kan iedereen moestuinieren? Of is dat alleen weggelegd voor mensen met veel tijd?
W. LYBAERT Moestuinieren is zoals fietsen. Iedereen
kan fietsen, maar er zijn maar enkelen die de ronde van
Frankrijk rijden. Je kunt dus zelf bepalen hoeveel en wat je
kweekt. Wil jij enkel een pot met wat peterselie kweken of
wil je een volkstuin van 200 m² onderhouden waar je elke
week een dag in werkt? Dat kan allemaal. Je moet alleen
voor jezelf uitmaken hoeveel tijd je daaraan wilt spenderen,
maar moeilijk is het niet.

Zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 oktober van 11.00 tot
21.00 uur, ’t Zand - gratis toegang.
Voorverkoop van drank- en eetbonnen vanaf 8 september
bij In&Uit Brugge en in de deelnemende restaurants.
www.facebook.com/kookeetbrugge
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Deadline zaterdag 4 oktober
De dertig Brugse chefs die dit jaar deelnemen behoren zonder uitzondering tot
de culinaire top, met een of meerdere
Michelinster(ren), een Bib Gourmandvermelding of hoge score bij GaultMillau:
De Karmeliet*** - De Jonkman** - Sans Cravate* - A'Qi* (nieuw) - Auberge de Herborist*
(nieuw) - Assiette Blanche - Bhavani - Bistro
Refter - Bonte B nieuw - Bistro Bruut (nieuw)
- De Mangerie - De Visscherie - Den Gouden
Karpel - D's Deldycke Traiteurs- Ducheyne
Niek (nieuw) - Goffin - Guillaume - Kok au
Vin - La Tâche - Lieven - Patisserie Academie
- Patisserie Servaas Van Mullem - Restaurant
Patrick Devos & Wim Lybaert - Rock-Fort 't Zwaantje - Tanuki - Tête Pressée - The
Chocolate Line - Weinebrugge (nieuw) - Zeno

Fotonale Brugge 2014
Fotowedstrijd
Fotografisch talent kan deelnemen aan de derde Fotonale
Brugge 2014. De geselecteerde werken worden tentoongesteld en daaruit kiest de jury drie winnaars. De eerste prijs
is 750 euro waard, de tweede prijs 500 euro en de derde
prijs is er een ter waarde van 250 euro.
Het thema van deze derde editie is Obscuur. Dit is breed
en vrij te interpreteren. Elke fotograaf mag maximaal drie
foto’s inzenden. De deadline is 4 oktober 2014.

Het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier vind je op
www.brugge.be/fotonale-brugge-deelnemen of vraag je op
via fotonale@brugge.be of op de dienst Cultuur Brugge, AC
't Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge.

Winnaars Fotonale Brugge 2013 (thema: Contrast)
1ste prijs Lynn Cornelis (links boven)
2de prijs Sylvia Konior (onderaan)
3de prijs Helena Lemonnier (rechts boven)
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Herfstagenda Brugge 2014
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• Bibliotheekweek
• Week van het Bos
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• A Dark Night
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• Jonge Snaken #Move
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• 6 urenloop
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Info over eindejaarsactiviteiten vindt u in een volgende BruggeINspraak.
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Film Festival

10

5

4

3

22

• Bibliotheekweek
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• Lamenti voor de Oorlog

• Bibliotheekweek
• Week van het Bos
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Fields

30
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• Jonge Snaken #Move

26

• Koorfestival
• Week van het Bos
• Brugge Urban Trail
• Lezing
Sophie De Schaepdrijver
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Donderdag 9 oktober

Student Welcome

21.00 uur
MaZ, Magdalenastraat 27, Sint-Andries
Brugge verwelkomt zijn studenten met
een avond pretentieloze fun, gratis en
voor niets. Namen op het programma
zijn: De Jeugd van Tegenwoordig, TLP
aka Troubleman, Brihang + NTREK,
DJ Madfingaz, Team Damp en Villa
Bota’s Student Love Show.
De avond start met een uurtje live radio. Villa Bota opent samen met de
Brugse studenten, studentenclubs
en hogescholen feestelijk het nieuwe
academiejaar met Villa Bota’s Student
Love Show!
Hoofdact van de Student Welcome is
De Jeugd Van Tegenwoordig. Vieze
Fur, Willie Wartaal, Faberyayo en producer Bas Bron fabriceren de vetste
beats en de vreemdste ‘rijmelarie’ van
de Lage Landen.

Donderdag 13 november

A Dark Night @
Cinema Lumière
19.00 uur
Cinema Lumière

A Dark Night @ Cinema Lumière is een
exclusieve filmavond voor studenten
in de stadsbioscoop Cinema Lumière.
Rond 19.00 uur staat een professionele fotograaf klaar om alles haarfijn
in beeld te brengen. Verschijn op de
rode loper als je favoriete filmpersonage en maak kans op een jaar gratis
film. Op het programma staan enkele
avant-premières. In de foyer is er live
jazzmuziek en een gezellige bar. De
toegang is gratis voor studenten van
de Brugse hogescholen. Andere bezoekers betalen 7 euro.
t 050 44 30 03,
bruggeleeft@bruggeplus.be
www.bruggeleeft.be

t 050 44 30 03,
bruggeleeft@bruggeplus.be
www.bruggeleeft.be

Donderdag 16 oktober

6-urenloop
18.00 uur
Beurshal

Brugge leeft/
studenten
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Donderdag 2 oktober tot en
met dinsdag 16 december

Sportieve avonden
voor studenten

De 6-urenloop is een nieuwe sportmanifestatie waarbij een vijftiental ploegen van studenten, hogeschoolpersoneel en stadspersoneel het tegen
elkaar opnemen. Zes uren lang worden aan één stuk door rondjes van 300
meter gelopen in de beurshal. De vereniging die het meeste aantal rondjes
heeft gelopen, wint. Naast het parcours wordt een heus studentendorp
gebouwd waar dj’s uit de hogescholen
voor opzwepende muziek zorgen en
supporters hun favoriete groep kunnen toejuichen.

Verschillende locaties en uren

t 050 44 30 03,
bruggeleeft@bruggeplus.be
www.bruggeleeft.be

t 050 44 30 03,
bruggeleeft@bruggeplus.be
www.bruggeleeft.be

Minstens een keer per maand kunnen
studenten gratis gaan sporten. Het
aanbod is erg gevarieerd. Inschrijven
kan bij de studentenvoorzieningen
van de hogescholen. De deelname
aan de avonden is gratis. Enkel voor
het skiën moet je een kleine bijdrage
betalen.
Nieuw dit jaar zijn yoga, squash en
BBB.

© Tim Theo

Zaterdag 11 oktober

Iedereen Klassiek
11.00 uur
Concertgebouw Brugge & Brugse binnenstad

Klassiek is er voor iedereen en in alle
maten en gewichten, voor alle emoties
en heel veel momenten. Maak kennis
met die rijke muziektraditie tijdens Iedereen Klassiek. Tien meesterwerken
uit tien eeuwen muziekgeschiedenis
worden op zaterdag 11 oktober uitgevoerd, maar je kunt ook zelf aan het
werk. Klassiek en hedendaags gaan
die dag ook hand in hand. Terry Rileys compositie In C, een mijlpaal uit
de muziekgeschiedenis, wordt een
applicatie voor smartphone en tablet
dankzij ChampdAction. E-cultuur op
zijn best. Iedereen Klassiek heeft alles om je ervan te overtuigen dat een
mens maar beter vroeg dan laat klassieke muziek ontdekt.

t 050 47 69 99, info@concertgebouw.be
www.concertgebouw.be
radio.klara.be

Zaterdag 11, Zondag 12,
Zondag 19 en Zaterdag 25 oktober

Koorfestival
11 oktober: 20.00 uur
12 oktober: 15.30 uur
19 oktober: 16.00 uur
25 oktober: 20.00 uur
Karmelietenkerk – Sint-Gilliskerk –
Sint-Godelievekerk – Sint-Jacobskerk

Tijdens het driejaarlijkse Koorfestival geven Brugse koren het beste
van zichzelf op zorgvuldig gekozen
locaties. Elke avond brengen twee of
drie koren samen een gevarieerd programma rond een bepaald thema.
Op zaterdag 11 oktober brengen Cantores en Scola Gregoriana een huldeconcert aan musicus Chris Dubois. Op
zondag 12 oktober zingen Bladelin Ensemble en Da Cantar Musica Mistura,
op zondag 19 oktober treden The Bare
Necessities, Bryghia Cantat en Vivo
op onder de noemer Muziek (in)Kleuren en op zaterdag 25 oktober zetten
Vagantes Morborum en Collegium de
Dunis een nocturne voor koren op.

Tickets kosten 10 euro.
www.brugge.be/koorfestival en
www.ticketsbrugge.be
In&Uit Brugge

Zaterdag 11 oktober

Nothin’ But The Blues
20.00 uur
Stadsschouwburg

De eerste editie van Nothin’ But The
Blues vorig jaar was meteen een
schot in de roos. Ook dit jaar staat een
grote naam op de affiche, want op 11
oktober brengen Rod Piazza en zijn
band The Mighty een prachtige mix
van hits en nummers van hun nieuwe
cd Emergency Situation.
Ook de Belgische blues komen aan
bod tijdens dit minifestival. De WestVlaamse band Maxwell Street legt met
gitaristen Marino Noppe en Willy Devleeschouwer de lat zeer hoog en stelt
graag zijn nieuwe cd aan je voor.

www.ccbrugge.be, In&Uit Brugge of
neem een kijkje in de seizoenbrochure
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Zaterdag 11 tot zaterdag 18 oktober

Zondag 12 tot zondag 19 oktober

Bibliotheekweek
Verwendag en boekenverkoop

Week van het Bos

Tijdens de openingstijden van de bibliotheek
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, Brugge

Op zaterdag 11 oktober word je opnieuw verwend in de
Brugse bibliotheken. Wie langskomt, wordt getrakteerd op
een drankje en een leuke babbel en er is meer. Onder het
motto ‘Iedereen bibliothecaris’, biedt de bibliotheek jou op
11 oktober een podium.
Heb je een bijzondere hobby die je graag wilt demonstreren
of wil je de bibliotheekbezoekers met een korte voordracht
overtuigen van jouw kennis? Mail dan vóór 26 september
naar valerie.logghe@brugge.be.
Pianoliefhebbers kunnen zich in elk geval al uitleven op de
‘Iedereen Klassiek’-piano van Radio Klara die in Hoofdbibliotheek Biekorf staat.

De bibliotheekweek wordt op vrijdag 17 oktober
(van 9.30 tot 19.00 uur) en op zaterdag 18 oktober (van
9.30 tot 17.00 uur) afgesloten met een grote boekenverkoop
in Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8, Brugge

De Week van het Bos, Paddenstoelen en Kruingetuigen,
staat dit jaar in het teken van De Groote Oorlog. Ook de natuur kan ons iets leren over de gruwel van die periode. Als de
natuur kon praten, dan zou er niets vergeten worden. Poelen
zouden hun bomkraterverhaal vertellen, bomen verhalen
over schuilende soldaten … Ze worden tijdens de Week van
het Bos met jou gedeeld. Alle activiteiten zijn gratis.
Op zondag 12 oktober om 14.00 uur start een Paddenstoelenwandeling op de parking aan het heideveld, Diksmuidse
Heerweg in Sint-Andries. De wandeling wordt afgesloten
met een verhaal over de oorlog in Beisbroek.
Op dinsdag 14 oktober 2014 vertelt Hans Vermeulen ’s
avonds paddenstoelenverhalen. Afspraak om 20.00 uur aan
Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96 in Sint-Andries.

Van zondag 7 september tot 30 november loopt in het Natuurcentrum ook een natuurfototentoonstelling van de
Bond Verantwoorde Natuurfotografie (BVNF). Je kunt deze
bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

natuur@brugge.be, t 050 32 90 11
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© Christoph Kalscheuer

Zaterdag 18 oktober

Concert Anima Eterna Brugge
Fingerspitzengefühl
Twee virtuoze concerti en
een sublieme symfonie van Bach,
Haydn en Mozart
20.00 uur
Concertgebouw

Solist Benoît Laurent (hobo) voert Concerto Wq 165 in Es
van componist Carl Philipp Emanuel Bach uit. Dit stuk is
weinig bekend, maar pakt wel stevig uit en drijft de solist
tot het uiterste van zijn technische en expressieve kunnen.
Terwijl C.P.E. Bach in de achttiende eeuw Noord-Duitsland
een orkestraal-symfonische traditie grondvestte, borrelde
het ook elders in Centraal- en Oost-Europa. Symfonie nr.
57 van Joseph Haydn is een vierdelige compositie waarin
het stormt en knettert.
In Salzburg was het Mozart die zich opwerkte tot de keizer van de orkestmuziek. Het klavierconcerto in A, KV 414
componeerde hij wellicht voor eigen gebruik. Hij beschrijft
het zelf als “de gulden middenweg tussen te gemakkelijk
en te moeilijk en heel briljant, maar ook natuurlijk”. Deze
compositie is een heerlijke Mozartiaanse hap voor kenners
en liefhebbers. De solist is Jos van Immerseel (pianoforte).

www.animaeterna.be
www.facebook.com/animaeternabrugge

Zondag 19 oktober

Brugge Urban Trail
9.00 tot 12.00 uur
Oud Sint-Jan/binnenstad

De Brugge Urban Trail staat voor tien kilometer lopen,
dwars door historische gebouwen en onbekende binnentuinen in de Brugse binnenstad. Aan de tweede editie werden
verschillende nieuwe passages toegevoegd, onder meer
brouwerij De Halve Maan. Start en aankomst situeren zich
op de site Oud Sint-Jan. Het deelnemersaantal is beperkt
tot vijfduizend.

www.sport.be/bruggeurbantrail
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Zaterdag 8 en
zondag 9 november

SLOW (36h)

za 20.30 - zo 18.00 uur
Concertgebouw Brugge

Zaterdag 25 en
zondag 26 oktober

Jonge Snaken#Move

Van donderdag 6 november
tot en met vrijdag
15 november

Razor Reel Flanders
Film Festival

Razorreel

FLANDERS
Fantastic Film Festival Bruges

FILM FESTIVAL
Stadscentrum Brugge

6 - 15 nov

Ciné Liberty - Vrijwilligerscentrale

De Werf, Werfstraat 108, Brugge
De Groenplaats, Groenestraat 19b, Brugge
De Werf pakt tijdens het eerste weekend van de herfstvakantie uit met een
reeks familievoorstellingen rond het
thema beweging. Stilzitten is tijdens
deze editie van Jonge Snaken dus niet
aan de orde. Op zaterdag 25 oktober
neemt Mile(s)Tones het jonge publiek
mee doorheen de fascinerende wereld
van de Amerikaanse jazzcomponist
en –trompettist Miles Davis. ‘Rauw’
van Kabinet K op 25 oktober is een
dansvoorstelling over spelen, dromen
en doen alsof. Op zondag 26 oktober
speelt Fabuleus & Busy Rocks 3 op 3.
In hun zoektocht om de ultieme beweging te vangen doen drie jonge dansers
samen drie experimenten. Ze galopperen en vliegen als dieren. Ze tikken en
rollen tegen elkaar als dominosteentjes of balletjes.

t 050 33 05 29, reservatie@dewerf.be
www.dewerf.be

20

Even stilstaan in onze vluchtige maatschappij, het festival SLOW probeert
het in november. Wie ontkent dat de
kans groter is om iets kwaliteitsvols te
realiseren als je er de tijd voor neemt?
Kunst creëren is vaak denken, doen,
slijpen, schaven, vallen en weer opstaan. SLOW focust met een reeks
performances op de vele facetten van
‘traagheid.’ Componisten als Morton
Feldman of John Cage, kunstenaars
als Agnes Varda of de Japanse boeddhistische monnik Enku tonen dat je
met een minimum aan middelen bijzonder veel kunt zeggen. Een andere
strategie om de essentie te bereiken,
is herhaling, zoals Erik Satie en de bezwerende gregoriaanse gezangen ons
leren. Marc Vanrunxt, schilder Bernard Van Eeghem of cultfiguur Phill
Niblock creëren op verschillende manieren traag evoluerende beelden en
klanken. Laat ze je zintuigen prikkelen
en vergeet even de klok.
t 050 47 69 99, info@concertgebouw.be
www.concertgebouw.be

www.RRFFF.be
Cinema Liberty, Kuiperstraat 23, Brugge
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, Brugge
Na zes edities van het Razor Reel
Fantastic Film Festival wordt het festival in 2014 omgedoopt in het Razor
Reel Flanders Film Festival. Gedurende tien dagen krijgt het publiek
een kwalitatieve selectie van de beste
nationale en internationale genrefilms
(fantasy, thrillers, actie, komedies,
animatiefilms …) en dit in een unieke,
intieme en gezellige sfeer.
Er staan ook heel wat lezingen, workshops en conferenties op het programma.

www.rrfff.be

Vrijdag 14 tot
vrijdag 21 november

Brugse Zwembaddagen

Zwembad Jan Guilini, Keizer Karelstraat, Brugge
Tijdens de Zwembaddagen in het Jan
Guilinizwembad van 14 tot 21 november staan weer heel wat activiteiten op
het programma.
www.brugge.be/brugse-zwembaddagen

Donderdag 4 tot
13 december

December Dance

Zaterdag 15 november

Donderdag 11 en
vrijdag 12 december

KIPfestijn
De Werf zet twee
dagen theater van
‘het KIP’ op je menu

Week van de Smaak

10.00 tot 17.00 uur
Vorming Plus Brugge,
Sint-Pieterskerklaan 5, Brugge
De Week van de Smaak, van 13 tot
23 november, is de lekkerste week
van het jaar en ook Brugge zet er zijn
tanden in. Onder het motto De Duurzame Verbeelding draait dit jaar alles
om duurzaamheid. Op zaterdag 15
november vormt het Vormingplushuis
het decor voor een evenement met lezingen, kookworkshops en marktjes
over eigen groenten kweken, duurzame vis, vegetarisch eten …

www.vormingplus-brugge.be/
weekvandesmaak

Zaterdag 22 en
zondag 23 november

Proevereitjes
14.00 tot 18.00 uur
Dijver

In het kader van de Week van de Smaak
kun je je ook langs de Brugse Reitjes
culinair laten verwennen. Twee uur
lang krijg je van ervaren gidsen levendige anekdotes over het culinaire verleden van Brugge. Je houdt ook halt op
drie gastronomische locaties waar je
kunt genieten van enkele exquise hapjes en een lekker streekbiertje. Chefs
van verschillende lokale topzaken zullen ter plaatse verfijnde ‘proevereitjes’
voorschotelen om duimen en vingers
bij af te likken, gemaakt met duurzame producten.

Tickets bij In&Uit of
www.ticketsbrugge.be

Concertgebouw Brugge,
Stadsschouwburg, MaZ, Biekorf
De achtste editie van December
Dance 14 focust op de (hedendaagse)
dansscene van Azië. Onder de titel Connecting Asia gaan dansers en choreografen de confrontatie aan tussen oost
en west, tussen hedendaags en traditioneel, traag en snel, muziek en stilte …
De dansers en drummers van het Taiwanese U-Theatre, de Japanse Butoh-choreograaf Ushio Amagatsu en de Thaise
grootmeester in de Kohn-maskerdans
Pichet Klunchun verwerken hun eigen
tradities op hedendaagse manier. Er
zijn ook westerse makers en Aziatische
artiesten die de handen in elkaar slaan.
Publiekslieveling Sidi Larbi Cherkaoui
creëerde samen met de Chinese Yabin
Wang een poëtische voorstelling, de
Belgisch-Duitse Arco Renz brengt zijn
danstaal over op de senior dansers van
het Vietnam National Opera Ballet, terwijl het Nederlandse choreografenkoppel Leine en Roebana de link legt tussen
hun vocabularium en traditioneel Indonesische dans en gamelanmuziek. Het
December Dance Platform biedt kansen
aan jonge makers en het festival wordt
afgesloten met een dansvoorstelling
voor de hele familie.

www.decemberdance.be

20.30 uur
De Werf, Werfstraat 108, Brugge
“Het KIP wil de wereld veranderen”,
dat is het oogmerk van vzw het KIP,
ofwel Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten. Het jonge gezelschap is
een collectief van zeven spelers-makers onder artistieke leiding van Gilles
De Schryver en Yahya Terryn. De Werf
zet twee dagen theater van ‘Het KIP’
op je menu, een gerecht dat je zeker
niet koud zal laten.
Op 11 december wordt ‘De slimme de
domme de gladde en de dode’ geserveerd: een voorstelling in samenwerking met Theater Antigone over wat
(oude) vriendschap betekent en hoe
normen en waarden veranderen als je
ouder wordt. Op 12 december zetten
De Werf en het KIP hun tanden in Becky Shaw: een toneelstuk van de jonge
New Yorkse Gina Gionfriddo. Becky
Shaw zet de kleine kantjes van de mens
op een groteske, heldere, ontroerende
én hilarische manier in de verf.

t 050 33 05 29, reservatie@dewerf.be
www.dewerf.be
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Dossier

Herdenking Groote Oorlog
Tentoonstelling: 14-18.
Oorlog in beeld | Brugge in oorlog
Honderd jaar na de Duitse inval in Brugge herdenkt
de stad de Groote Oorlog met drie tentoonstellingen.
Vanuit een historische en artistieke invalshoek wordt
dit wereldconflict niet enkel in zijn Brugse context getoond, maar ook in zijn internationale kader geduid.
Op het gelijkvloers van de Hallen brengt Sophie De
Schaepdrijver in een historische tentoonstelling het
verhaal van een bezette stad die tegelijkertijd uitvalsbasis was voor de oorlog op zee. Ze zoomt in op het
dagelijkse leven in Brugge in oorlogstijd en verruimt
de blik naar de globale dimensie van de oorlog.
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Op de eerste verdieping vinden twee fotografietentoonstellingen plaats: MAGNUMfotograaf Carl De Keyzer
biedt een hedendaagse blik op historischefoto's over de
Eerste Wereldoorlog. Samen met David Van Reybrouck
selecteerde hij historisch fotomateriaal uit internationale verzamelingen. Hij verwerkte de beelden en
maakte er grote, indrukwekkende afdrukken van. Carl
De Keyzer bracht in een tweede expo ook eigen werk
samen met dat van negen collega's van het agentschap
MAGNUM. Alle tien wonen ze in een land waarin WOI
een grote rol speelde. Elk brengt op zijn eigen manier
en vanuit zijn specifieke achtergrond het thema in beeld.

De geschiedenis van Brugge als bezette
stad is uniek in vergelijking met die van
andere bezette provinciehoofdsteden
in België. De stad maakte immers deel
uit van het militair-maritiem bolwerk,
gevormd door de driehoek BruggeZeebrugge-Oostende. Duitsland bouwde
de Brugse achter- en zeehaven uit tot
een duikbootzeehaven die als steunpunt
diende voor een uitputtingsslag tegen
de Britse bevoorrading. Zeebrugge
was een defensief steunpunt dat
ervoor moest zorgen dat de Vlaamse
kust niet in handen van de vijand zou
vallen. In het Marinegebied heerste een
streng militair regime onder leiding
van admiraal Von Schröder, waardoor
de bewegingsvrijheid van de bewoners
tot een strikt minimum beperkt was.
De Bruggelingen hadden aan Duitse
kant te lijden onder de vele verbodsen gebodsbepalingen. Omwille van zijn
belangrijke havenfunctie, werd Brugge
bestookt door luchtbombardementen.
Ongeveer 6.000 bommen werden boven
Brugge en de randgemeenten gedropt,
ongeveer 130 huizen in Brugge werden
volledig vernield en er vielen 150 dodelijke
slachtoffers. Dit historische verhaal
wordt gebracht in de Jan Garemijnzaal.
In de bovenzalen van de Hallen worden
ruim tweehonderd foto’s getoond, zowel
historische als hedendaagse. De historische beelden van ‘14-‘18 (hoofdzakelijk
op basis van glasnegatieven) werden door
Magnum-fotograaf Carl De Keyzer verzameld, geselecteerd, ingescand en bewerkt. De opnames komen uit Belgische
en Franse archieven - waaronder ook het
Brugse Stadsarchief - en privécollecties.
Voor het hedendaagse luik vroeg De
Keyzer aan negen buitenlandse collega’s
van het Magnum-fotoagentschap om
hun visie op oorlog en herdenking vast te
leggen. Dit leidt tot unieke internationale
beelden van Alec Soth, Thomas Dworzak,
Alex Majoli, Mark Power, Antoine D’Agata,
Nikos Economopoulos, Trent Parke,
Chien-Chi Chang en Gueorgui Pinkhassov.

SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER
Professor Sophie De Schaepdrijver is curator van de expositie ‘Brugge in Oorlog.’ Ze is een autoriteit op het vlak van hedendaagse geschiedenis en meer bepaald die van de Groote
Oorlog en kan dus perfect de internationale context schetsen
van Brugge als bezette stad.
BruggeINspraak De opening van de tentoonstelling
‘Brugge in Oorlog’ vindt plaats op 14 oktober 2014. Een
historische datum voor onze stad?
SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER Klopt, want dan zal het precies honderd jaar geleden zijn dat Brugge ingenomen werd
door Duitse troepen. De oorlog kwam er als een donderslag
bij heldere hemel. Het Duitse leger viel op 4 augustus ons land
binnen, maar het duurde nog twee maanden voor ook Brugge
bezet werd. In die tijd werd er niet aangevallen met tanks en
vliegtuigen, zoals in ’40 met de Luftwaffe. In 1914 verliep alles
veel trager. Het Belgisch leger bood eerst weerwerk, onder
meer in Luik. De Duitsers botsten ook op het Franse en Britse
leger. De Duitse troepen kwamen over de weg, want ze konden niet zomaar dwars door het veld marcheren.
BruggeINspraak Brugge werd bijna geweldloos ingenomen?
S. DE SCHAEPDRIJVER De burgemeesters hebben een rol
gespeeld om dat geweld af te houden, als een soort bliksemafleider. In sommige steden lukte dat, in andere dan
weer niet. In Aarschot bijvoorbeeld werden de burgemeester, zijn zoon en vele andere mensen doodgeschoten. Ook
in Brugge was de spanning eerst te snijden, want een achterhoede van het Belgisch leger had een Duitse soldaat
neergeschoten. De bevelhebbende officier van de invallende troepen verweet dit meteen aan burgemeester Amédée Visart de Bocarmé. Dit kon tot een escalatie van geweld
leiden. De Duitsers dachten immers dat burgers zich aan
sluipschutterij hadden gewaagd. De burgemeester is erin
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geslaagd om duidelijk te maken dat dit hier niet het geval
was. Ze zijn samen in een privéhuis – het latere gemeentehuis van Assebroek - rond de tafel gaan zitten. Dat heeft de
spanning wat weggenomen. Er zijn toen wel onmiddellijk
afspraken gemaakt over de verplichte taken van het stadsbestuur. Er ontstond dus wel een dwangregime, maar een
explosie van geweld was afgeweerd.
BruggeINspraak Brugge werd de hoofdplaats van het
zogenaamde Marinegebied. Wat hield dit in en welke rol
speelde onze haven hierin?
S. DE SCHAEPDRIJVER De eerste Duitse troepen die door
België trokken, waren op weg naar het front. Kort daarna
werd Brugge bezet door het Marinekorps Flandern. De bedoeling was om Brugge en vooral Zeebrugge en Oostende,
uit te bouwen tot militair-maritiem bolwerk, een duikbootzeehaven, als een steunpunt voor een uitputtingsslag tegen
de Britse handelsvloot. De Britten hadden de uitgangen van
de Noordzee afgesloten. De Duitse vloot kon dus de oceanen niet meer op. Maar de Duitse duikbotenvloot kon wel
op de Noordzee de Britse zeevaart hinderen.
Heel België ging gebukt onder zware versperringen, maar
in het Marinegebied Brugge was dat nog veel erger. De bewegingsvrijheid van de bevolking werd tot een minimum
beperkt. Je mocht bijvoorbeeld niet meer gezien worden
aan het kanaal Brugge-Zeebrugge, je mocht de bruggen
niet zomaar oversteken, mensen uit omliggende gemeenten moesten een pas, een Schein, kopen om onder militaire
begeleiding naar Brugge te komen. Leraren kregen soms
geen pas zodat ze hun werk niet konden doen.
BruggeINspraak Hoe groot was de impact van de bezetting op het dagelijkse leven van de Brugse bevolking?
S. DE SCHAEPDRIJVER Die was enorm. Er werden heel
veel beperkingen opgelegd en de vrije meningsuiting werd
aan banden gelegd. Gewone kranten mochten niet meer
verschijnen. Er werden zware boetes opgelegd aan de Stad,
omdat het bestuur bepaalde afspraken niet naleefde. Beperkingen op het verkeer zorgden voor beperkingen op
handel en nijverheid. Er ontstond een collectieve verarming
en de stad kampte met grote werkloosheidscijfers. Op den
duur werd het Duitse leger haast de enige werkgever.
BruggeINspraak Brugge werd niet gespaard tijdens het
bombarderen. Er werden ongeveer 6.000 bommen op
de stad gedropt. De bevolking moet hier voortdurend in
angst hebben geleefd?
S. DE SCHAEPDRIJVER Omdat Brugge een uitvalsbasis
voor de Duitsers was, werd de stad gebombardeerd door de
Britten. Vooral de achterhaven kreeg het zwaar te verduren,
maar ook de huizen ontsnapten niet aan de bommenregen.
In Brugge zijn er meer dan tweehonderd slachtoffers gevallen, al was het niet duidelijk door welk vuur ze precies
werden gedood. De mensen zaten geprangd tussen het afweergeschut en de bommen uit de lucht.
De angst was groot, maar merkwaardig genoeg was er ook
vertrouwen bij de bevolking op een uiteindelijke bevrijding.
Het idee was: die Duitsers zijn hier tijdelijk, met een tijdelijk – geen legitiem – gezag en wij zullen ons land straks
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terugkrijgen. Dat kon zeer goed samengaan met gevoelens
van vriendschap voor individuele Duitsers.
BruggeINspraak Hoe verliep de bevrijding van Brugge?
S. DE SCHAEPDRIJVER Gevechten zijn er hier niet meer
geweest, maar het Duitse leger heeft bij de aftocht heel
wat vernielingen aangebracht. Elektriciteitscentrales van
de Brugeoise werden opgeblazen en haveninstallaties in
Zeebrugge vernield. Er sneuvelden ook enkele huizen en
een meubelfabriek, bruggen werden opgeblazen, een deel
van de buurtspoorwegen werd ontmanteld… Op het einde
van de oorlog heeft het Duitse leger nog in bepaalde steden en gemeenten een groot deel van de mannelijke bevolking opgeëist om mee te stappen. Er zijn bij die gedwongen
marsen nog mensen omgekomen, want de Spaanse griep
maakte zijn opgang.
BruggeINspraak Tot slot: nooit meer oorlog?
S. DE SCHAEPDRIJVER Nooit meer oorlog is gemakkelijk
gezegd, maar wat doe je bij invasies en zeker bij een invasie
door een militaristisch land waarvan je weet dat alle jongemannen zullen moeten meevechten met dat leger? Is het
dan niet beter om je te verenigen in een landverdediging? Ik
ben een pacifist, maar je moet durven erkennen dat sommige oorlogen moesten worden gevoerd, hoe vreselijk ze
ook waren. De Eerste Wereldoorlog was een gruwelijke oorlog, maar ik wil niet zeggen dat het een absurde of zinloze
oorlog was. Vlaamse soldaten vochten aan de Ijzer voor de
bevrijding van hun streek. En hier wilde wellicht niemand
dat Brugge voor eeuwig een duikbootbasis zou blijven. Een
strijd om een einde te maken aan een militaire bezetting,
kan ik dus niet zinloos noemen.

DAVID VAN REYBROUCK
De Brugse auteur David Van Reybrouck verzorgt bij de beelden
van de tentoonstelling ‘Oorlog in Beeld’ een ‘tweede stem’. Hij
schrijft niet over de oorlog als dusdanig, maar over onze omgang met de oorlog.
Sophie De Schaepdrijver is
hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan The
Pennsylvania State University
(USA). Zij werkt aan de sociale
en culturele geschiedenis van
de Eerste Wereldoorlog, met
bijzondere aandacht voor de
bezettingen. Zij schreef o.a.
De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste
Wereldoorlog, was editor van
Military Occupations in the
First World War, themanummer van het tijdschrift First
World War Studies (2013) en
is medeauteur en presentator
van de vierdelige documentaire Brave Little Belgium.
Voor haar werk ontving zij in
1999 de Arkprijs van het Vrije
Woord en in 2013 de Gouden
Erepenning van het Vlaamse
Parlement. In 2014 werd zij
benoemd tot Commandeur in
de Kroonorde.

BruggeINspraak U werkt hiervoor samen met Magnumfotograaf Carl De Keyzer. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
DAVID VAN REYBROUCK Carl De Keyzer ontmoette ik jaren
geleden tijdens een etentje bij Stephan Vanfleteren thuis.
Daar zat ik ineens aan tafel met twee fotografische wonderen uit West-Vlaanderen. Ik kende en bewonderde Carls
werk natuurlijk al veel langer. Tijdens dat etentje ontdekte
ik dat achter een bewust onderkoelde fotografie een zeer intelligente man schuilging. Ondertussen werken we voor de
derde keer samen.
BruggeINspraak U levert teksten bij de foto's, maar de teksten zijn geen uitleg bij de foto's. Hoe hebt u de foto's dan
wel geïnterpreteerd?
D. VAN REYBROUCK Toen Carl me vroeg als auteur bij zijn
projecten Congo belge (2010) en Moments before the Flood
(2012) zei hij zeer nadrukkelijk: “Schrijf wat je wil, als het
maar niet over mijn foto's gaat en zeker niet over mezelf.”
Voor hem is tekst geen praatje bij een plaatje. Hij wil dat de
taal een tweede laag toevoegt, de foto's verrijkt in plaats van
uitlegt. Een tentoonstelling is een tweestemmige compositie. Die manier van werken kende ik van bij Josse De Pauw,
toen we samen theater maakten.
De foto's over de Eerste Wereldoorlog begeleid ik met stemmen uit het heden. Ik ben dit jaar vijf maanden in de Westhoek gaan wonen om mensen te interviewen. West-Vlaanderen gaat de komende jaren op grote schaal de jonge doden

25

van de Eerste Wereldoorlog herdenken, net op het moment
dat de provincie de hoogste zelfmoordstatistieken bij jongeren in Europa optekent. Ik vind dat wrang. Hoe komt dat? Is
er een verband? Ik plaats stemmen tegenover beelden: dezelfde plek, honderd jaar later.
BruggeINspraak Hoe diep zit de oorlogstragiek nog bij de
nieuwe generatie in de Westhoek?
D. VAN REYBROUCK Ik ga eerlijk zijn: toen ik al die nabestaanden van zelfdoding interviewde, dacht ik even “Ik lijk
wel weer in Oost-Congo te zitten”. Dit keer ging het niet om
kindsoldaten of verkrachte vrouwen, maar om levens van
ouders, geliefden, broers en zussen die soms echt verwoest
zijn. Sommige onderzoekers opperen dat zelfdoding vaker
voorkomt in post-conflictgebieden, anderen zeggen dat het
door 'de gaze' komt. Ik weet het niet. Er is erg weinig onderzoek naar gedaan. Wat ik wel weet, is dit: “Nooit meer
oorlog” zeggen we, maar de oorlog lijkt naar de hoofden verhuisd. Zoveel jongeren die in hun eigen loopgraven zitten,
zoveel jongeren die vechten tegen het mosterdgas van hun
eigen giftige gedachten.
BruggeINspraak Hoe hebt u hun verhalen opgetekend?
D. VAN REYBROUCK Uren en uren praten. Luisteren. Foto's
bekijken van dierbaren die vertrokken zijn. Afscheidsbrieven
lezen. Dagboeken meekrijgen. Het was heftig. Die gesprekken heb ik extreem ingedikt tot enkele krachtige citaten. Ik
wou de stilte laten spreken, de stilte die waait over het omgeploegde land met zijn populieren en eksters.

Stadshallen, Markt 7, Brugge
14 oktober 2014 tot 22 februari 2015
Di tot zo: 9.30 tot 17.00 uur / Gesloten
op maandag
€ 12 (26-64 j) € 10 (+65 & 12-25 j) &
groepen (min. 15 betalende pers.)
€ 4 voor inwoners van Brugge op
vertoon van ID-kaart

BruggeINspraak Hoe gaan ze met het oorlogstoerisme om?
D. VAN REYBROUCK Ik had de indruk dat het voor veel mensen ver van hun bed was. Iets voor Britse toeristen. Er gaat
een hele herdenkingsindustrie losbarsten die soms iets
feestelijks heeft. Streekbieren, fietspaden, zelfs een musical. Die vorm van herdenken staat mijlenver af van hun vorm
van herdenken.
BruggeINspraak Wist u, als Bruggeling, hoe zwaar deze
stad (als Marinegebied) onder de Duitse bezetting te lijden had?
D. VAN REYBROUCK Wel, ik heb veel geleerd van wat Sophie
De Schaepdrijver, de curator van de historische tentoonstelling, mij heeft verteld. Ik vond dat buitengewoon interessant.
Ook Valentin Degrande, mijn vroegere schoolmeester die een
zeer knappe geschiedenis van mijn geboortedorp Assebroek
tijdens de Groote Oorlog schreef, bracht me veel bij.
BruggeINspraak Hebt u, door dit curatorschap, uw kijk op
de Groote Oorlog bijgesteld?
D. VAN REYBROUCK Ja, maar in omgekeerde zin. Al jaren
ben ik geboeid door die oorlog, treur ik om die oorlog. Vroeger reed ik elk jaar rond Wapenstilstand wel een keer naar
Vladslo of Tyne Cot. Gewoon, wat muziek opzetten, wat nadenken over geschiedenis en al die verloren levens. Vandaag
vind ik dat lastiger. Die hele herdenkingsindustrie maakt een
serene omgang met de oorlog er niet altijd makkelijker op.
Onze tentoonstelling wil daarom het herdenken herdenken.
Daar zal veel stilte voor nodig zijn.

De curatoren komen zelf aan het woord tijdens drie
lezingen. Sophie De Schaepdrijver bijt de spits af
op zondag 19 oktober 2014 en op zondagen 16 november 2014 en 4 januari 2015 komen respectievelijk Carl De Keyzer en David Van Reybrouck (onder
voorbehoud) aan de beurt.
Reserveren is verplicht via
musea.reservatie@brugge.be of t 050 44 87 43

Gratis -12 j + leerlingen basis- en
middelbaar onderwijs (begeleid door
leerkracht)
Groepsreservaties: toerisme.reserveringen@brugge.be/ t 050 44 46 46
Vanuit Brugge zijn ook diverse dagexcursies naar de Westhoek mogelijk.

Groepsbezoek
Wie graag de tentoonstellingen in groep wil bezoeken, reserveert best vooraf de tickets. Gidsbeurten
moet je sowieso vooraf reserveren. Maak een keuze tussen het historische luik of het fotografieluik
of reserveer twee gidsen voor de beide. Wie voor
een luik kiest, krijgt met het ticket wel toegang tot
beide tentoonstellingen.

www.brugge1418.be

toerisme.reserveringen@brugge.be, t 050 44 46 46
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Voor het onderwijs:
Inspiratiebundel en museummenu’s
De Eerste Wereldoorlog lijkt voor kinderen vandaag ver weg,
maar dagelijks worden ze via het journaal geconfronteerd
met beelden van conflicten in de wereld. Daarom is het belangrijk dat we kinderen en jongeren bewust maken van de
impact van de ‘Groote Oorlog’ en de herinnering levendig
houden.
In het kader van de herdenking werd een inspiratiebundel
voor de klas gemaakt over de Eerste Wereldoorlog in Brugge.
Een algemene inleiding en uitgebreide informatie over de
oorlog in Brugge worden aangevuld met specifieke Brugse
verhalen en plekken. Er zijn ook tien voorbeeldlessen aan de
bundel gekoppeld. Daarnaast reikt de bundel ‘tips & tricks’
aan, een lijst met andere educatieve projecten rond de oorlog, nuttige websites, filmpjes en muziek die naar de oorlog
verwijzen, een uitgebreide bibliografie …
De bundel en de lessen zijn te downloaden op
www.brugge1418.be
Voor wie graag de tentoonstellingen bezoekt met de klas,
werden museummenu’s uitgewerkt voor 4de-6de leerjaar
basisonderwijs en voor de derde graad secundair onderwijs.
Gedurende twee uur neemt een ervaren begeleider de klas
mee doorheen het historisch en fotografisch verhaal.

Herfstatelier voor kinderen op
29 en 30 oktober
De oorlog door een lens
Kinderen van 10 tot 13 jaar kunnen deelnemen aan een
herfstatelier waarin ze zelf aan de slag gaan met de digitale
camera. Ze kunnen zich laten inspireren door de foto’s in de
tentoonstellingen en meer te weten komen over kadrage, belichting en standpunt.
29 en 30 oktober (twee identieke ateliers),
Van 9.30 tot 16.00 uur, 16 euro,
reserveren via musea.reservatie@brugge.be

App: De Eerste wereldoorlog in de stad
De restanten van de Eerste Wereldoorlog in Brugge zijn niet
alleen te vinden in archieven en musea. Een nieuwe app leidt
je langs de Hof van Aurora waar dertien spionnen en verzetsstrijders werden geëxecuteerd, de Balsemboomstraat waar
vele bommen vielen, de Karthuizerinnenstraat en het monument voor de gesneuvelden. De app gidst je ook langs cafés
waar soldaten vertier zochten, het huis van spionne Anna de
Beir en de stadswinkel in de Cordoeaniersstraat.
De app is vanaf 14 oktober te downloaden
via www.brugge1418.be

Meer info op www.brugge1418.be, reserveren via musea.
reservatie@brugge.be

Alle herdenkingsactiviteiten online
De komende vier jaar staat 100 jaar Groote Oorlog in de kijker. Wil je weten wat er naast de grote tentoonstellingen nog
allemaal op het programma staat, raadpleeg dan de online
kalender via brugge1418.be. Daar vind je de herdenkingsactiviteiten van bijvoorbeeld het Cultuurcentrum en het Concertgebouw, maar ook van kleinere verenigingen zoals heemkundige kringen dicht bij jou in de buurt.
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Concertgebouw

Cultuurcentrum

Als eerbetoon aan de miljoenen oorlogsslachtoffers richt het Concertgebouw een
heel seizoen de schijnwerpers op muziek,
dans en beeldende kunst uit Groot-Brittannië.

Het herdenkingsjaar van de Eerste Wereldoorlog
laat ook heel wat artiesten niet onberoerd. De nieuwe show van Wouter Deprez is helaas al uitverkocht,
maar voor de volgende voorstellingen zijn nog kaarten te krijgen.

Op 14 oktober opent het fenomenale Philharmonia Orchestra met een volledig Engels programma het grootschalige herdenkingsfestival
GoneWest van de Provincie West-Vlaanderen.
Focuscomponisten Edward Elgar en Ralph
Vaughan Williams overleefden de oorlog en dat
liet zijn sporen na in hun latere composities. Zo
schreef Elgar zijn Celloconcerto in 1919 met
de gruwel en het leed nog vers in zijn geheugen. A Pastoral Symfonie van Ralph Vaughan
Williams verscheen maar enkele jaren later en
wordt ook wel zijn oorlogsrequiem genoemd.
In beide werken weerklinken de desillusie en
wanhoop van de oorlogsstrijd. De creatie Passchendaele van Mark-Anthony Turnage trekt
de lijn door en blikt terug op de oorlog vanuit
een 21ste-eeuws perspectief.

Ultima Thule & HETPALEIS - Loop!

Het figurentheaterstuk Loop! van Ultima Thule en
HETPALEIS vertelt het verhaal van twee broers en
twee zussen. De ene broer is met de ene zus, de andere broer met de andere. Alleen goed nieuws, tot de
oorlog uitbreekt. De ene broer maakt ongewild deel uit
van het vuurpeloton dat de andere broer executeert.
Kwam de fatale kogel uit de loop van zijn geweer?

Bruges Burlesque & Yjonis Lingerie
– Tease and Please and World War I

Willem Vermandere & groep en
Het Talbot Strijkkwartet - Veertien
achttien en wat nu!

In zijn nieuw programma Veertien achttien en wat
nu! zingt Willem Vermandere over het leed van de
gewone man in de oorlog.

SKaGeN – De kleine oorlog

© Benjamin Ealovega

Bruges’ Burlesque laat je proeven van de sfeer in de
cabarets en huizen van plezier ver weg van de frontlinie. Afterparty in de foyer met dj Shoe Shine!

In De kleine oorlog geeft Valentijn Dhaenens op zijn
eentje een stem aan dokters, verplegers, gewonde
soldaten en moeders tijdens de oorlog.

Compagnie Cecilia – De soldaatfacteur en Rachel

Met de Sint-Donaaskerk als decor, kan je in Zeebrugge gaan kijken naar de herneming van De
soldaat-facteur en Rachel, een oorlogsverhaal geschreven door Arne Sierens in 1988.

Grupetto – In Flanders Fields

Met het Nostalgiaconcert In Flanders Fields brengt
het muziekensemble Grupetto de muziek uit de
loopgraven tot leven.

NTGent – FRONT

Luk Perceval neemt ons mee naar de beide kanten
van de loopgraven van 14-18.
Info en tickets: www.ccbrugge.be, In&Uit Brugge of
neem een kijkje in de seizoensbrochure.
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Philharmonia Orchestra - Lamenti voor de Oorlog

In mei 2015 vormen de snelheid van het futurisme en het lawaai van de oorlog ook de
uitgangspunten van het vierdaagse festival
RUMOER! Het festival baant zich een weg tussen het repertoire dat expliciet aan de Groote
Oorlog is gelinkt enerzijds en onversneden
futuristische composities anderzijds. Traditionele concertvormen zullen afwisselen met
klankinstallaties en theaterperformances.
Meer informatie volgt in een van de volgende
BruggeINspraaknummers.

De Stadsbode,
een stem uit WOI in
bezet Brugge
Op www.historischebronnenbrugge.be worden belangrijke Brugse documenten en handschriften gepubliceerd.
Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog wordt
ook de oorlogskrant ‘de Stadsbode’ op de site geplaatst.
Vanaf augustus 1917 verscheen in Brugge de oorlogskrant
De Stadsbode. Het is geen krant zoals wij die vandaag kennen, maar eerder een journalistiek-administratief document, gecontroleerd door de bezetter zoals de kop van De
Stadsbode – “met bemachtiging der Duitse Overheid” – duidelijk maakt. De Stadsbode was een informatiebron voor de
burger, aanvullend op de vele plakkaten die de bevolking in
het keurslijf van de bezetter dwongen.
De Stadsbode is een belangrijk document over het dagelijkse leven in Brugge tijdens de bezetting. Het geeft een
beeld over de manier waarop de bevolking moest omgaan
met de schaarser wordende basismiddelen. Centraal staan
de aankondiging van rantsoeneringen, informatie over verschillende comités en instellingen die zorgden voor voedsel- en kolenbedeling, bepaling van maximumprijzen voor
brood en groenten, opeisingen …
Op www.historischebronnenbrugge.be worden alle verschenen nummers online raadpleegbaar vanaf 2 oktober. Op elk
woord in de krant zal kunnen gezocht worden. Historica en
WOI-experte Sophie De Schaepdrijver kadert hierbij het belang en de betekenis van de Stadsbode binnen deze context.
Daarnaast stelt Hoofdbibliotheek Biekorf ook een gebundeld exemplaar tentoon met alle nummers van 1917 tot
1919, samen met enkele andere papieren getuigen van de
Groote Oorlog in Brugge.
Verschillende papieren media van toen zijn bewaard. Ze komen opnieuw tot leven in een kleine expo: affiches, verordeningen, de oorlogskrant van het Marinekorps Flandern ‘An
Flanders Küste,’ (1916-1918).
De Stadsbode, een stem uit WOI in bezet Brugge, vanaf
donderdag 2 oktober op www.historischebronnenbrugge.be

Papieren getuigen van 'de Groote Oorlog', leeszaal van
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, Brugge, gratis
tijdens de openingsuren van de bibliotheek, van 1 oktober tot
15 november

Cut The Crap:
Out Loud
Het Entrepot lanceert in het kader van GoneWest
het residentieprogramma ‘C.T.C / Cut The Crap’,
voor jonge artiesten van over de hele wereld die
werken rond beeldende kunsten. Het programma
zal vijf jaar lopen. Elk jaar worden twee artiesten
uitgenodigd om in Het Entrepot te komen werken.
Gedurende twee maanden zullen deze artiesten de
kans krijgen om een kunstproject te onderzoeken,
uit te werken en te creëren. Dit project wordt gepresenteerd in Het Entrepot en kan een interventie
in de publieke ruimte inhouden, gerelateerd aan
het onderwerp van de residentie, in dialoog met
de omgeving en de geschiedenis van de regio. Het
eerste deel van Cut The Crap: Out Loud, focust op
hoe oorlogsconflicten starten, met speciale aandacht voor censuur en communicatie. Out Loud
verkent de verschillende manieren waarop communicatiemethodes gebruikt worden in crisistijden en conflict.
Op vrijdag 24 oktober stellen de eerste residenten
van Cut The Crap – Raquel Munoz (SPA) en ChiHsia Lai (TW/FI) en Chin-Cheng Lin (TW/BE) - hun
werk voor. Dit zal plaatsvinden in Het Entrepot of
op locatie (nog te bepalen door de artiesten).

Meer info binnenkort op www.ctc.nu
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Overzichtstentoonstelling in Assebroek
De Heemkundige Kring Arsbroek plant van 20 tot 28 september een grote overzichtstentoonstelling over Assebroek en
de Groote Oorlog in de zaal van de Zeven Torentjes aan de
Canadaring in Assebroek. Aan de hand van foto’s, registers,
documenten, affiches, brieven, militaria enz. wordt een beeld
gegeven van het dagelijks leven van de gewone man tijdens
de Duitse bezetting.
VALENTIN DEGRANDE Ik ben een gepensioneerde leerkracht en geboeid door de geschiedenis in een breed perspectief. Vooral de Eerste Wereldoorlog interesseert mij
uitermate. In 2007 publiceerde ik het referentiewerk: Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen. Geannoteerde inventaris van de West-Vlaamse heemkundige
en historische tijdschriften. In 1989 verscheen een eerste
uitgave over Assebroek in de ‘Groote Oorlog’ dat binnenkort
opnieuw wordt uitgebracht in een grondig herwerkte versie.
BruggeINspraak Uit welke bronnen kon u putten?
V. DEGRANDE Om een gevarieerd beeld te geven en een aantrekkelijke voorstelling uit te werken, werden documenten,
foto’s en voorwerpen bijeengebracht uit zowat alle Brugse
archieven. Ik kon stukken ontlenen uit enkele particuliere
verzamelingen, maar ook uit het Stadsarchief, het Bisschoppelijk archief, het archief van de abdij Steenbrugge, de bibliotheken Biekorf en Tolhuis. Ook een paar Duitse archieven
en het Legermuseum in Brussel leverden een bijdrage.

BruggeINspraak Hoe zwaar had Assebroek het te verduren tijdens de oorlog?
V. DEGRANDE Assebroek was geen frontdorp, maar de
voortdurende bombardementen op de Brugeoise en vooral
op de Brugse achterhaven vormden voor de Assebroekse
bevolking een bron van onzekerheid en blijvende angst.
Het voortdurend tekort aan elementaire basisvoeding, de
gedwongen arbeid en het totaal gebrek aan bewegingsvrijheid waren een bron van ellende. Enkele markante feiten
voor Assebroek: hier viel het eerste burgerlijk slachtoffer
van de Brugse regio en ook het eerste Duitse slachtoffer in
Brugge. In Assebroek werd de overgave van Brugge getekend op 14 oktober 1914 en werd een Duits ‘Ehrenfriedhof’
(begraafplaats) ingericht. Ten slotte werd in Assebroek, als
eerste in West-Vlaanderen, een oorlogsmonument voor de
gesneuvelden opgericht. Dit gebeurde al op 27 juli 1919.
BruggeINspraak Zijn er nu nog tastbare herinneringen in
Assebroek aan de Eerste Wereldoorlog?
V. DEGRANDE Behalve het monument op het Gaston Roelandtsplein of Perretje, zijn er nog weinig tastbare zaken die
rechtstreeks aan de oorlog herinneren. Op het kerkhof van
Ver-Assebroek staan wel nog enkele grafkruisen en gedenkstenen van gesneuvelde Assebroekse soldaten en burgerlijke
slachtoffers. En op de centrale begraafplaats op Steenbrugge staat ook de gedenksteen. Die werd plechtig ingehuldigd
op 21 november 1915 op initiatief van admiraal von Schröder,
de bevelhebber van het Marinekorps Flandern.

Een klein dorp eert zijn GROTE HELDEN

Ook in Dudzele wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. De
Nationale Strijdersbond van Dudzele (NSB) werkte in het
dorp het mooie project 'DE LINK 3x100' uit. Op het Amaat
Vynckeplein worden gedurende 100 dagen, 100 foto’s van
100 Dudzelenaars geboren tussen 1914 en 2013 (van 1 tot
100 jaar) geëxposeerd. Tussen die foto’s van de dorpelingen staan de foto’s van de twintig gesneuvelde Dudzelenaren uit de Groote Oorlog. Zo wil het dorp na 100 jaar zijn
blijvende verbondenheid tonen met hun gesneuvelden. De
tentoonstelling werd op zaterdag 28 juni officieel geopend
tijdens een grootse herdenkingsplechtigheid en loopt nog
tot 5 oktober.
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Het Palace Hotel in Zeebrugge werd op 20 juli 1914 ingehuldigd.
De winnaars mogen genieten van een zeemansarrangement
voor twee personen.

Nieuwe vraag:
Hoe heet de debuutroman van Lara Taveirne?

wedstrijdvraag

Drie gelukkigen winnen jetons voor Kookeet ter waarde van
30 euro (een gerecht kost 4, 6 of 8 euro).
Stuur je antwoord voor 22 september 2014 naar
persdienst@brugge.be of dienst Pers en Publicaties, Burg 12,
8000 Brugge

Naam en voornaam:

Adres:

© Jurgen Rogiers

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, Communicatiedienst,
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 Pers en Publicaties contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 12, 8000 Brugge.
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AMAZE
OPROEP
Ben jij een geboren organisator? Wil je graag zelf kiezen wie op de affiche
staat? Dan ben je bij Cultuurcentrum Brugge aan het juiste adres!
Met het nieuwe project AMAZE geeft Cultuurcentrum Brugge carte blanche aan enkele jongeren om zelf voorstellingen te programmeren in de
MaZ. Dat kan muziek, dans of iets helemaal anders zijn.
In aanloop naar dit project doet Cultuurcentrum jou zelf al enkele suggesties met volgende AMAZE voorstellingen: Usually Beauty Fails op 26
september, Zware Metalen 2.0 + voorprogramma op 27 september,
De geschiedenis van de wereld aan de hand van banaliteiten op 30 september, Loop! op 7 oktober, 15 Seconds of Fame op 15 oktober, Rumble
in da Jungle + afterparty op 18 oktober.

www.ccbrugge.be

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

