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Beste
Bruggeling

Voor het eerst sinds 1974 pakken
we opnieuw uit met een Triënnale voor hedendaagse kunst. Een
cultureel project met een grote B,
want deze bijzondere expositie is
er ook voor u, de Bruggeling. Onze
historische binnenstad vormt de
inspiratie en achtergrond voor
poëtische en bevreemdende kunst
van verschillende gerenommeerde kunstenaars en architecten.

Op 24 mei 2015 is
de feestelijke opening
gepland. Via deze weg
bent u alvast van harte
uitgenodigd.

Het wereldwijde fenomeen van
globale verstedelijking is de rode
draad. Brugge is met 117.000 inwoners geen miljoenenstad, maar wanneer je er de miljoenen toeristen bij
rekent die hier elk jaar verblijven, is Brugge plots wel
een mega stad. Wat als we onze thuis permanent zouden delen met die miljoenen mensen? Welke impact
zou dit hebben op ons dagelijkse leven?
Kunstenaars, architecten, wetenschappers en beleidsmakers uit binnen - en buitenland dachten na over die
vraag en presenteren hun werk in onze stad.

In de communicatie spelen we met
de letters van onze stad BRU-GGE.
We spiegelen de letters en komen
uit bij 'URB-EGG.' Wat als het
middeleeuwse 'ei van Brugge' ineens een metropool werd? Wat als
het 'URG(an) EGG' ineens miljoenen inwoners zou tellen?

Ik nodig u alvast heel graag uit om
uw Brugge op een heel andere
manier te leren kennen. Herontdek uw stad via het Toekomstparcours. De Triënnale en het project
De Toekomst van Brugge staan immers niet los van elkaar. Denk mee na over het leven in een nieuwe metropool, neem een duik in de Reitjes of kom even tot rust
in een van de drie Pop-Up bars in de stad.
Op 24 mei 2015 is de feestelijke opening gepland. Via
deze weg bent u alvast van harte uitgenodigd. Lees alles
over de Triënnale in het dossier in uw BruggeINspraak.

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

Uw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Hier thuis
Een Bruggeling of een opmerkelijk Brugs initiatief in de kijker

Jelle Stroo en
Stephanie Delbecque,
filmmakers

Jelle Stroo en Stephanie Delbecque groeiden allebei op
in Brugge, maar leerden elkaar pas kennen tijdens hun
studies in Gent. Nu vormen ze een koppel en een tandem, want met 'Égoïste' leverden ze hun eerste internationale langspeelfilm af.
BruggeINspraak Vanwaar de liefde voor de film?
JELLE STROO Het idee dat je voor anderhalf uur een
hele wereld kan scheppen vol beeld, geluid en avontuur vond ik van jongs af aan erg fascinerend. Rond
mijn achttiende ben ik beginnen te experimenteren
met video en montage en gaandeweg is de liefde alleen
maar gegroeid.
BIS Wat is het verhaal van ‘Égoïste’?
STEPHANIE DELBECQUE De film gaat over de Franse
Jérôme die vanuit Londen naar Parijs terugkeert en er
meteen op zoek gaat naar zijn oude vriend Charlie. Terwijl hij door de straten van Montmartre dwaalt, kijkt hij
terug op hun complexe vriendschap, waarbij hij meer
ontdekt dan hij verwacht had. Ook Léa, een meisje dat
de twee vrienden op een feestje ontmoetten, heeft haar
eigen trauma's te verwerken.
BIS Wat was jullie specifieke taak in deze productie?
J. STROO Ik heb het scenario geschreven, de regie gedaan en de montage verzorgd.
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S. DELBECQUE Ik zorgde voor de art direction, dat betekent de film in een herkenbaar en visueel aantrekkelijk
jasje stoppen en een eigen identiteit meegeven door een
duidelijk design van titel en aftiteling en van het promotiemateriaal. Verder was ik van bij het begin betrokken bij
het scenario en gaf ik Jelle constant feedback.
J. STROO Ten slotte hebben we de film samen geproduceerd door de opnames te organiseren, locaties en
rekwisieten te zoeken, mensen te contacteren die ons
konden helpen en acteurs te regelen.
BIS Waarom Parijs als decor?
S. DELBECQUE Het kwam eigenlijk toevallig zo uit. Parijs spreekt erg tot de verbeelding met zijn rijke filmgeschiedenis en zijn prachtige gebouwen.
BIS Wat in de toekomst?
J. STROO We zijn stilletjes bezig met een aantal nieuwe
projecten, waarbij een nieuwe langspeelfilm - wie weet
in Brugge - absoluut een ambitie blijft. Voorts zijn we
van plan om af en toe een kortfilm te maken onder de
naam Bureau Delstreau, zoals het humoristische Super Super, dat online te bekijken is op onze Facebookpagina (Bureaudelstreau) met in de hoofdrol de Bruggeling Stijn Claeysier.
S. DELBECQUE Wat ‘Égoïste’ betreft: we zijn aan het kijken om enkele vertoningen te organiseren. Ook een uitzending op televisie zou een toffe verwezenlijking zijn.

Feest in
’t Park

Op zaterdag 27 juni wordt het Minnewaterpark opnieuw het
zuiderse decor van Feest in ’t Park. Dit gratis mondiale festival biedt een gevuld programma van muziek, dans, expo,
workshops, kinderanimatie en een bazaar met Noord-Zuidinfo, wereldkeuken en fairtradebar.
Dit jaar staan onder meer Los Callejeros, Debademba en Leki
op het podium. Leki, de Belgisch-Congolese urban artieste, is
Feest in ’t Park erg genegen.
BruggeINspraak Het is jouw tweede optreden op Feest in
't Park?
LEKI Zoals de festivalnaam zelf aangeeft: het is een echt
feest. Mijn vorig optreden op het festival dateert al van enkele
jaren geleden, maar ik herinner me nog de magische sfeer,
de vriendelijke medewerkers en het overenthousiaste publiek.
BIS Je hebt net een nieuwe cd uit?
LEKI De plaat, ‘The Journey (part 1)’, werd geïnspireerd
door een veranderende maatschappijvisie. Er is een wereld van verschil tussen het Belgische leven en het Congolese binnenland dat ik een tijd geleden ontdekte. Via mijn
nieuwe cd kan ik al mijn emoties en gedachten een plaats
geven en experimenteer ik met de verschillende Congolese
ritmes die ik daar leerde kennen.

BIS Feest in 't Park biedt Noord-Zuidorganisaties een forum om hun werking in het zuiden aan een breed publiek
voor te stellen. Je hebt zelf ook een project in D.R. Congo?
LEKI Mijn vader startte in 1996 met de bouw van een ziekenhuis in het dorp Malambu-Nzadi, op ongeveer 300 kilometer
van de hoofdstad Kinshasa. Helaas moest mijn vader vluchten toen de oorlog uitbrak. In 2010 richtte ik Nanda vzw op
waarmee ik geld inzamel om mijn vaders ziekenhuis verder
te kunnen bouwen. Ik vind het heel belangrijk om dit project
af te werken, aangezien het dichtstbijzijnde ziekenhuis op
70 kilometer wandelafstand ligt van het dorp en zeer verouderd is. Ik heb mensen zien lijden en sterven die in andere omstandigheden beter geholpen hadden kunnen worden. De Kwango regio, de regio waarin het dorp is gelegen,
heeft nood aan adequate medische zorg en ziektepreventie
en daar wil Nanda vzw met dit project een steentje toe bijdragen. Met de opbrengst van mijn nieuwe cd hopen we het
project dit jaar te kunnen afwerken.
Leki & the Sweet Mints: 18.00 uur op Feest in 't Park.

www.feestintpark.be
www.nandavzw.org
www.lekimusic.com

Festival Barrio Cantina
Deze zomer verwelkomt Brugge ook het festival Barrio
Cantina. Barrio Cantina is een 'food truck festival' dat
ingericht wordt als een gezellige markt waar 'rollende
keukens' exotische en wereldse gerechten, aanbieden.
Het festival vindt plaats in een zeer fijn kader met leuke
bars, toffe zithoeken, sympathieke randanimatie en een
zomerse soundtrack van diverse artiesten en dj's. De
locatie is uniek, want de 'food trucks' zullen opgesteld
worden in het Koning Albertpark, op enkele honderden
meters van het Station.

Van donderdag 4 tot
zondag 7 juni, open
op donderdag van
17.00 tot 24.00 uur, op
vrijdag van 15.00 tot
24.00 uur, op zaterdag
van 12.00 tot 24.00 en
op zondag van 12.00
tot 22.00 uur
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Cultuurcentrum
Brugge viert
twintig jaar

Volgend seizoen blaast Cultuurcentrum Brugge twintig kaarsjes uit en dat wordt
gevierd met een extra feestelijke brochure en een bruisend jaarprogramma.
Vzw Artbij trapt na de zomer het seizoen af met een musicalbewerking van
De Toverfluit. Ultima Thule herneemt het project Den Uyl. Verder bestaat
het theateraanbod onder andere uit enkele opmerkelijke klassiekers. Op
muzikaal vlak mogen artiesten als Arno en Guido Belcanto herinneringen
komen ophalen. Het gezelschap van Alain Platel bezorgt je net als tal van
andere topchoreografen kippenvel. Het Cultuurcentrum pakt opnieuw uit
met vertrouwde reeksen als Nostalgia en Radio Columbus. Ook voor het
jonge publiek hebben ze weer heel wat boeiende cultuurbelevenissen in
petto.

Eerste smaakmaker op 29 mei

Cultuurcentrum Brugge nodigt je graag uit om nu al het nieuwe seizoen te
helpen uitpakken op vrijdag 29 mei 2015.
Om 14.00 uur doet programmator Peter ‘Krulle’ Roose de tiende editie van
Nostalgia uit de doeken.
Vanaf 16.30 uur kun je zelf ontdekken wat het feestseizoen nog meer in
petto heeft. Families met kinderen mogen de foyer inpalmen, de jonge
programmatoren van het aMAZe Team hebben het voor het zeggen in de
kelders en de leden van de Crosby, Stills, Nash & Young Tribute geven een
voorsmaakje van hun Lee Shore-project in de theaterzaal. Om af te sluiten
tovert een dj de foyer om tot een danszaal.
Neem de brochure mee en maak je keuze. De medewerkers van het Cultuurcentrum helpen je daar graag bij.
De voorverkoopperiode loopt van donderdag 11 tot woensdag 17 juni 2015.

www.ccbrugge.be
Inschrijven via cultuurcentrum@brugge.be: vermeld je naam,
je telefoonnummer en met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.
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Voorverkoop tickets
seizoen 2015 - 2016
Hoe tickets reserveren?
Cultuurcentrum Brugge organiseert elk jaar een voorverkoop,
zodat je de beste plaatsen voor je
favoriete voorstelling kunt reserveren. Hoe ga je te werk?
Stap 1: Bel op vrijdag 5 juni (tussen
16.00 en 22.00 uur) of op zaterdag
6 juni 2015 (tussen 8.00 en 12.00
uur) naar t 050 44 66 26 om een
afspraak te maken.
Stap 2: Bij de seizoensbrochure
vind je een reservatieformulier.
Dat is een overzicht met alle voorstellingen van Cultuurcentrum
Brugge in 2015-2016. Duid hierop
aan voor welke voorstellingen je
tickets wilt kopen. Je kunt het reservatieformulier ook aanvragen
via cultuurcentrum@brugge.be.
Stap 3: Kom op de telefonisch afgesproken datum (tussen 11 en 17
juni 2015) naar de inkomhal van de
Stadsschouwburg, Vlamingstraat
29, om je tickets te kopen. Breng
je reservatieformulier mee!
De losse ticketverkoop start op
donderdag 18 juni 2015, zowel in
Cultuurcentrum Brugge, bij In&Uit
Brugge als via www.ccbrugge.be.

Budapest Festival
Laat je overrompelen door de
muziek van Brahms

Het Budapest Festival Orchestra werd dertig in
2013. Oprichters Iván Fischer en Zoltán Kocsis
bliezen met hun orkest het Hongaarse muziekleven nieuw leven in en gaven de stad Budapest
een orkest dat internationaal kan meetellen.

Goeiendagprijs
Wie is kandidaat voor de Goeiendagprijs?
Stad en 11 Juli-Komitee zoeken de
handelszaak met meest originele
Nederlandse naam

De namen moeten gegeven zijn
sinds de toekenning van de vorige
prijs in juli 2013.

Op vrijdag 10 juli wordt voor de
zesde keer de tweejaarlijkse
Goeiendagprijs voor de beste
Nederlandstalige naam voor
handelszaken en andere panden
uitgereikt. De Stad reikt de prijs
uit in samenwerking met het 11
Juli-Komitee. De winnaar krijgt
500 euro.

De jury bestaat uit leden van de
Stedelijke Adviescommissie voor
Straatnamen en het 11 JuliKomitee.

De prijs is bedoeld voor horecazaken, winkels en andere bedrijven
en organisaties in Brugge die een
frisse, originele Nederlandstalige
naam hebben gekozen. De laureaat van de editie 2013 was dierenartspraktijk Van Kop tot Staart,
op de hoek van de Langestraat en
de Predikherenstraat. De eerste
laureaat, nu tien jaar geleden,
was kapperszaak De Hoofdzaak
uit Sint-Andries.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de academische
zitting in de Gotische Zaal van het
Stadhuis naar aanleiding van het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 10 juli 2015.
Kandidaturen zijn welkom bij de
Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen,
p/a Stadsarchief, Burg 11A, 8000
Brugge (stadsarchief@brugge.be)
of bij het 11 Juli-Komitee, p/a Baron Ruzettelaan 173, 8310 Brugge
(roelandvddriessche@hotmail.
com), ten laatste op maandag
8 juni 2015.

Fischer loodste zijn orkest naar de top tien van
de beste orkesten ter wereld. Ivan zijn formatie
gooit niet alleen hoge ogen in het Hongaarse
repertoire. Het spel van zijn musici werpt ook in
de muziek van Brahms, Mahler en andere symfonische grootheden zijn vruchten af. Hun opname van Mahlers Tweede symfonie was goed
voor een Gramophone Award, zowat de Oscar
van de klassieke muziek.
Dirigent Iván Fischer richt de pijlen ditmaal op de vier symfonieën van het orkestraal genie Brahms. Tijdens de slotdag
staan Mozart en Mendelssohn op het menu,
waarvoor het orkest de krachten bundelt met
de Portugese pianolegende Maria João Pires.
De concerten van Budapest Festival Orchestra vinden telkens plaats om 20.00 uur op
donderdag 21 mei (Symfonieën 1 en 2), vrijdag 22 mei (Symfonieën 3 en 4) en zaterdag
23 mei (Mozart & Mendelssohn, met Maria
João Pires). Het concert op donderdag 21 mei
is al uitverkocht.

Shopping Brugge app maakt
je wegwijs in winkelaanbod
De Shopping Brugge app biedt je een handig overzicht
van de winkels in Brugge. Zowel de handelszaken in
het centrum als in de deelgemeenten zijn opgenomen
in de app. Per winkel vind je alle nuttige informatie.
Met deze app maakt Brugge haar naam als verrassende en verleidelijke shoppingstad meer dan waar.
www.brugge.be/winkelapp

www.concertgebouw.be
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Verken het
Brugse erfgoed via
de nieuwe app
Xplore Bruges

De rijke Brugse erfgoedcollecties worden sinds enkele jaren volop gedigitaliseerd. Zo vind je duizenden
oude foto's op www.beeldbankbrugge.be en informatie over de geschiedenis van Brugse huizen op
www.kaartenhuisbrugge.be.
Voor bezoekers die het Brugse erfgoed willen verkennen via nieuwe mediatoepassingen is er nu Xplore
Bruges. Met deze app kun je thematische stadswandelingen en museumtours downloaden. Momenteel
zijn er zes thematische tours.

Stadswandelingen

• Hans Memling in Bourgondisch Brugge
(Musea Brugge)
• Brugge werelderfgoedstad
(Monumentenzorg en Erfgoedzaken)
• Letters in Bruges (European Lettering Institute)
• Guido Gezellewandeling
(Openbare Bibliotheek Brugge)

Fietstour

• Binnen en buiten, fietsen langs kastelen en
stadspaleizen (Erfgoedcel Brugge)

Museumtour

Hoe werkt het?
1. Xplore Bruges werd ontwikkeld voor Android en iOS
(Apple), zowel voor smartphones als tablets.
2. Bij je eerste download kan je kiezen om een offline
kaart van Brugge mee te downloaden. Je hebt dus geen
mobiel internet nodig om de tour in de stad of in het
museum te bekijken.
3. Kies je taal.
4. Per tour krijg je een korte beschrijving en kun je de
plekken zien die worden bezocht.
5. Kies je favoriete tour en klik op 'download'. De eerste
keer dat je deze app gebruikt, wordt er gevraagd in te
loggen. Je kan kiezen om een nieuwe account aan te
maken of om in te loggen via Facebook. Eenmaal ingelogd, kan je de tour downloaden. Elke gedownloade tour
komt in 'Mijn tours' terecht. Eens de tour op je toestel
staat, heb je geen mobiel of draadloos internet meer
nodig hebt om de tour te volgen.
6. Start de tour onder ‘Mijn tours’ en ga op stap. Wanneer
je een stadswandeling volgt, geeft je toestel een signaal
als je een interessante plek nadert. De info opent automatisch.
7. Deel een plek op Facebook of Twitter of geef feedback
over de tours. Zo maak je andere gebruikers warm om
ook op stap te gaan met Xplore Bruges.

• Hans Memling in het Sint-Janshospitaal
(Musea Brugge)
Stap voor stap zullen ook de andere Brugse musea
tours aanbieden via Xplore Bruges en zo de audiogidsen vervangen. Een app over het Stadhuis en het
Brugse Vrije zijn in voorbereiding. Ook de Triënnale
Brugge 2015 zal via Xplore Bruges een tour aanbieden. Handmade in Brugge presenteert in september
een app over ambachten in het verleden én hedendaagse makers in Brugge.
Je kunt alle tours ook vanuit je zetel thuis of in je hotelkamer bekijken.
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Toekomst

De thematische tours in Xplore Bruges zijn een eerste realisatie binnen het nieuwe mediabeleid rond Brugs digitaal erfgoed.
Tegen de zomer wordt Xplore Bruges gekoppeld aan de toeristische databank met praktische informatie. Ook de collecties van
Beeldbank Brugge en Musea Brugge zullen via een koppeling met
Xplore Bruges nog beter toegankelijk gemaakt worden. Zo wordt
stap voor stap gewerkt aan een centrale toegang tot alle Brugse
digitale erfgoedcollecties.
www.xplorebruges.be

Handmade
in Brugge
presenteert
'De Makersmatch'
Ben je een ambachtelijke maker die
nieuwsgierig is naar nieuwe toepassingen? Ben je een maakbedrijf dat
uitdagingen niet uit de weg gaat? Laat
je dan verleiden door De Makersmatch!
Handmade in Brugge wil inzetten op
innovatie en wil kruisbestuiving tussen ambachtelijke makers en lokale
maakbedrijven stimuleren. Daarom
gaat Handmade in Brugge op zoek
naar vijf duo's die via samenwerking
tot productie willen komen.
Het traject start met een inspirerende creativiteitsworkshop waarop
geïnteresseerde bedrijven en makers
uitgenodigd worden. De creativiteit
wordt geprikkeld en ideeën worden
samengelegd. Uiteindelijk worden de
vijf meest verrassende ideeën weerhouden. De geselecteerde makers en
bedrijven duiken samen het atelier in
om onder begeleiding te werken aan
vijf prototypes. Het proces van De Makersmatch wordt gefilmd en samen
met de vijf prototypes gepresenteerd in
het najaar 2015.

info@handmadeinbrugge.be,
www.handmadeinbrugge.be,
www.ondernemenderegiobrugge.be
of t 050 69 79 73

Toekomst
van Brugge

Met Belgerinkel
naar de Winkel

Op 30 mei is de toekomst van Brugge
aanwezig op de feestelijke editie van vijf
jaar Vrijwilligerscentrale in de Magdalenazaal. Deel- en geefeconomie komt
extra in de kijker te staan; hierover
werden ook meerdere ideeën gelanceerd via de toekomst van Brugge. Kom
die zaterdag zeker een kijkje nemen.

Nog tot 30 mei 2015 loopt de campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel'.
Het thema dit jaar is 'Iedereen wint'.
De campagne zet je aan om je lokale
buurtwinkel met de fiets of te voet te
bezoeken. Wie met de fiets of te voet
inkopen doet bij de buurtwinkel, krijgt
een sticker met een unieke code. Tik
de code in op www.belgerinkel.be en
maak kans op mooie prijzen. Je kunt
de stickers ook op een spaarkaart
kleven en die deponeren in de boxen
die je vindt bij de dienst Economie, de
dienst Communicatie & Citymarketing en in alle bibliotheken.

Intussen vond ook het tweede toekomstatelier plaats. Begin maart kwamen
een 140-tal geëngageerde deelnemers
langs om de projectgroepen die in het
eerste toekomstatelier gevormd werden, verder vooruit te helpen. De groepen waren ten opzichte van het eerste
atelier uitgebreid met experts en partners. Bekijk de projecten zeker op de
website www.detoekomstvanbrugge.
be, samen met een promofilmpje dat
per groep gemaakt werd. Het volgende
atelier vindt plaats op maandagavond
15 juni. Meer info vind je op de website.

Aan het einde van de actie loot de
Stad uit de geregistreerde belgerinkel-stickers en de ingediende spaarkaarten ook nog verschillende (fiets)
prijzen uit.

www.belgerinkel.be
Wil je je aansluiten bij een van de
projectgroepen, heb je nog vragen of
wil jij je eigen idee voor de stad realiseren? Neem zeker contact op met
toekomst@brugge.be
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Snapshot 11:
Namaste
Brugge

Nepalese Bruggelingen en
hun tradities door Bieke Depoorter
Nepalezen vormen de grootste etnisch-culturele minderheid in Brugge. In het kader van Snapshot 11 maakte
fotografe Bieke Depoorter voor de fototentoonstelling
‘Namaste Brugge’ een intiem portret van de Nepalese
Bruggelingen en hun tradities. Durga Subedi is voorzitter
van de Everest Nepali Society.
BruggeINspraak Wat is de Everest Nepali Society?
DURGA SUBEDI Onze vereniging wil de integratie van
Nepalezen in Brugge bevorderen en de Nepalese cultuur met de Brugse bevolking delen. De voornaamste
ontmoetingsmomenten zijn onze jaarlijkse festivals. Zo
vieren we bijvoorbeeld Nepalees Nieuwjaar op 13 april.
We vieren ook Teej, een feest waarbij Nepalese vrouwen
samenkomen om te feesten, bidden en dansen. Een ander feest is Dashain dat tien dagen duurt. Op elk feest
nodigen wij ook niet-Nepalese vrienden, collega’s, buren
en kennissen uit.
BIS Hoeveel leden telt de Everest Nepali Society?
DURGA SUBEDI Momenteel telt onze vereniging 269 leden uit Brugge, Blankenberge, Knokke en andere plaatsen in West-Vlaanderen. Everest Nepali Society maakt
geen onderscheid in religie of etnische afkomst en onze
leden spreken verschillende moedertalen. We willen
vooral de Nepalese cultuur en tradities bijbrengen aan
de kinderen en jongeren die hier geboren en opgegroeid
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zijn. Zonder onze inspanningen zou de culturele betekenis van onze feesten en tradities verloren gaan.
BIS Wat houdt uw taak als voorzitter in?
DURGA SUBEDI Ik heb veel werk met het organiseren
van de jaarlijkse festivals, maar gelukkig krijg ik ook
hulp van verschillende organisaties. Ik neem ook graag
nieuwe initiatieven, zoals de vredesdemonstratie op de
Markt in Brugge. Mijn verantwoordelijkheden gaan verder dan cultureel werk. Als er iemand sterft, trouwt of er
wordt een baby geboren in de Nepalese gemeenschap,
dan ga ik op bezoek. Ik ben ook mee verantwoordelijk
voor de goede reputatie van de Nepalese gemeenschap.
Eerlijkheid, vertrouwen en hulpvaardigheid zijn onze belangrijke waarden. Verder geven wij ook kleine donaties
aan sociale projecten in Nepal.
BIS Hoe langt woont u al in Brugge?
DURGA SUBEDI Ik woon al veertien jaar in Brugge, toen
de Nepalezen nog op een hand te tellen waren. Veertien
jaar geleden begon ik te werken als keukenhulp, en ook
vandaag is de horeca de voornaamste werkgever van
de Nepalese Bruggelingen. Wij werken allemaal hard,
maar vinden het ook belangrijk om tijd te nemen voor
elkaar en samen te feesten.

Volkskundemuseum (Balstraat 43, 8000 Brugge),
tot 18 oktober 2015, open van dinsdag tot zondag van
9.30 uur tot 17.00 uur. www.museabrugge.be

Santé Santoater ...
En 500 jaar
Café Vlissinghe
Met 'Santé santoater…' duikt het Volkskundemuseum
in het caféverleden van Brugge. Aanleiding is de 500ste
verjaardag van Café Vlissinghe, een van Brugges oudste
cafés in de Blekersstraat.
Met de expo ‘Santé Santoater’ verkent het Volkskundemuseum nu het Brugse caféleven van vroeger. De tentoonstelling illustreert dit met oude foto’s, pamfletten
en voorwerpen. In museumherberg ‘De Zwarte Kat’ kun
je nagenieten met een heerlijk streekbiertje of kun je
een van de traditionele caféspelen uitproberen.
Aansluitend op het programma van ‘500 jaar Café Vlissinghe’ kun je op zondag 7 juni ook de tentoonstelling
én de mini-expo over het brouwersverleden van Vlissinghe in het café zelf bezoeken tijdens 'Brugge, Bier
en Brouwers'. Op elke plek proef je telkens twee Brugs
gebrouwen bieren, met deskundig commentaar van de
brouwer zelf.

'Santé Santoater' tot 13 december
'Brugge, Bier en Brouwers', 7 juni,
doorlopend van 11.00 tot 16.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43, Brugge
Café Vlissinghe, Blekersstraat 2, Brugge
Info en inschrijven: www.cafevlissinghe.be/500
of www.museabrugge.be

Nepalese wandeling
Op 20 juni kun je na het bezoek aan de Snapshottentoonstelling van 14.00 tot 16.00 uur mee op wandel met Jyoyti Ghising. Zij groeide op in Nepal en
woont nu al enkele jaren in Brugge met haar man
en dochter. Ze vertelt je haar eigen verhaal, maar
ook het verhaal van de Nepalese cultuur in Brugge.
De wandeling start aan het Volkskundemuseum.
Deelnemen kost 9 euro.
Je kunt de wandeling boeken via tine@fmdo.be
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Tot 11 november,
Groeningemuseum

Collectiepresentatie
Amédée Cortier

21 juni, 11.00 uur,
Gezellemuseum

Poëzieaperitief:
Sylvie Marie

Sylvie Marie publiceert sinds 2005
gedichten in literaire tijdschriften en
staat regelmatig op het podium. In
het voorjaar van 2009 verscheen haar
debuutbundel ‘Zonder’ bij Vrijdag/Podium. In datzelfde jaar won ze Humo’s
Gouden Aap, waardoor ze een dik jaar
lang wekelijks een gedicht in het blad
bracht. Twee jaar later volgde haar
tweede bundel ‘Toen je me ten huwelijk vroeg’. Deze werd genomineerd
voor de Herman de Coninckprijs, de
JC Bloemprijs en de Eline van Haarenprijs. Haar derde bundel, ‘Altijd een
raam’, verscheen in juni 2014 en werd
net als haar vorige heel positief onthaald. Sylvie Marie is ook co-auteur
van de voetbalroman ‘Speler X’ (2013)
en is redacteur bij het literaire tijdschrift Deus ex Machina.
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In 1973 kochten de Vrienden van de
Stedelijke Musea een triptiek van de
Gentse schilder Amédée Cortier voor
het Groeningemuseum. Het werk
bestaat uit drie vierkante doeken met
de kleuren rood, geel en blauw. Tussen
1966 en 1970 schilderde Barnett Newman vier versies van het legendarische
'Who's Afraid of Red, Yellow and Blue?'.
Of het werk van Cortier geïnspireerd
werd door of een eerbetoon was aan
Newman is niet duidelijk. In elk geval
experimenteerde Amédée Cortier wel
met dezelfde kleuren. Bovendien hadden Barnett Newman en Cortier ook
dezelfde visie op schilderkunst.
In 1992 en 1993 kwam binnen het Groeningemuseum een ensemble tot stand
dat een mooi overzicht geeft van de werken van Cortier. Het Groeningemuseum
toont naast een uitgebreide selectie van
schilderijen en tekeningen een maquette en een documentair gedeelte.
De collectiepresentatie is te zien in
het Groeningemuseum tot 11 november 2015.

www.museabrugge.be

31 mei, 10.30 uur,
Vriendenzaal Musea Brugge
Lezing: Heeft Piccolomini
werkelijk iets te maken met
de Brugse Michelangelo
Madonna?
In Brugge wordt algemeen aangenomen dat het befaamde beeld, dat voor
100 gouden ducaten verworven werd
door Jan en Alexander Mouscroen,
bedoeld was voor het Piccolomini-altaar in de kathedraal van Siena, maar
is dit wel zo?
Deze lezing van Jan Vandemoortele
gaat dieper op deze vraag in en onderzoekt verschillende pistes.

14 juni om 10.30 uur,
Vriendenzaal Musea Brugge
Lezing: De heruitvinding
van de icoon in de vroege
schilderkunst van de
Nederlanden
Ondanks het feit dat er sinds de Kruistochten en ook later heel wat contacten waren met het Byzantijnse rijk,
blijft de directe invloed van de Byzantijnse kunst op de vroege schilderkunst in de Lage Landen en Frankrijk
erg beperkt. Byzantijnse of Italo-Byzantijnse iconen werden zelden letterlijk gekopieerd, maar aangepast
aan de nieuwe schilderexpressie in
het Noorden. Tijdens de lezing vertelt
Till-Holger Borchert, artistiek directeur Musea Brugge, over dit proces in
het 15de-eeuwse Vlaanderen aan de
hand van paneelschilderkunst, boekverluchtingen en prenten.

De verzameling stambomen van J.A. Kerchof

Katharen, graal en
tempeliers in graafschap Vlaanderen:
feit en fictie

Dr. John van Schaik is afgestudeerd
in de middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de
manicheeërs. Hij is dus meer dan de
geplaatste man om feit van fictie te
onderscheiden over de katharen, de
tempeliers en de heilige graal.
In zijn voordracht op 19 mei keert John
van Schaik terug naar de twaalfde
eeuw. Het was een periode van vernieuwing, ook in Vlaanderen. De toenmalige graven van Vlaanderen, Diederik en Filips van de Elzas, speelden
een belangrijke rol in de aanwezigheid
van de tempeliers, de vervolging van de
katharen en de eerste graalroman. Van
Schaik legt op ongeziene wijze bloot
hoe die drie zich tot elkaar verhouden.

Dinsdag 19 mei, leeszaal van
Hoofdbibliotheek Biekorf.
De voordracht kost 5 euro en
start om 20.00 uur.

De Brugse genealoog Jacob Antoon
Kerchof (1625-1685) verzamelde de
stambomen van 1.200 families uit de
Zuidelijke Nederlanden. De Openbare
Bibliotheek Brugge kocht deze verzameling eind 2014 aan. De schitterend
ingekleurde manuscripten bevatten
heel wat informatie over stamboomonderzoek, maar tonen ook hoe een
stamboomkundige in de zeventiende
eeuw te werk ging.

Tot en met zaterdag 23 mei gratis in
de Van Ackerzaal van Hoofdbibliotheek
Biekorf.

Lees Meer! met P.F. Thomése, Pedro Elias en
Ernest Van der Kwast
Op zondag 31 mei om 11.00 uur komen de auteurs P.F. Thomése, Pedro Elias en
Ernest Van der Kwast naar de Kamerzaal van het Concertgebouw. Ze zitten op het
podium bij VRT-journaliste Ann De Bie om het te hebben over hun nieuwste roman.
‘De onderwaterzwemmer’ van Thomése verschijnt in mei en wordt aangekondigd als een roman over onherstelbaar verlies, schuld en redding.
Veel luchtiger gaat het er aan toe in ‘Van den hond’, de verzameling cabareteske
en absurde verhalen van Pedro Elias over zijn hond. Pedro Elias werkte mee aan
de tv-programma’s ‘Scheire en de Schepping’, ‘Bloot en Speren’ en ‘De Slimste
Mens ter Wereld’.
Ernest Van der Kwast, die enkele jaren geleden met ‘Mama Tandoori’ een bestseller beet had, stelt ‘De ijsmakers’ voor. Daarin maak je kennis met een familie
van Italiaanse ijsmakers waarvan de oudste zoon breekt met de ambachtelijke
traditie en kiest voor een leven in de poëzie.

www.ticketsbrugge.be
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Dossier

Hedendaagse Kunst en
Architectuur Triënnale Brugge 2015
20 mei – 18 oktober 2015
Wat als de vijf miljoen toeristen die elk jaar Brugge bezoeken hier bleven wonen? Wat
als een beschermde middeleeuwse stad plots zou uitgroeien tot een megalopolis?
Dat is het uitgangspunt van de Triënnale Brugge 2015. Brugge wordt ‘Urb Egg’: de
triënnale breekt het ei van Brugge van binnenuit open en vindt de stad opnieuw uit.

Brugge als megastad
Sinds 2007 leeft meer dan 60% van de
wereldbevolking in megasteden. De
triënnale speelt met de vraag: 'Wat als
we de essentie van zo’n megastad binnenhalen in Brugge?' Welke mogelijkheden en uitdagingen brengt dat met
zich mee? En hoe kan een kleinschalige stad als Brugge bijdragen tot een
nieuwe vorm van stedelijkheid?

Kunstparcours in
de binnenstad en
drie tentoonstellingen
Achttien kunstenaars gaan met
deze vraagstelling aan de slag. Hun
ingrepen vormen een veelzijdig artis-
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tiek parcours in de binnenstad. De
kunstenaars stellen vragen over de
toekomst en de creatieve mogelijkheden van de stad, over burgerschap,
verstedelijking, samenleven, economie ... Ze werken met Brugse elementen zoals de reien en het Belfort,
spelen met de stilte en de ruimte en
brengen een wisselwerking tot stand
tussen bewoners en bezoekers.
Drie tentoonstellingen verdiepen een
aantal thema’s. In het Arentshuis komen visionaire stadsplannen van vroeger en nu aan bod, in De Bond gaat de
aandacht naar steden in afbraak en
opbouw, en in het Stadhuis geven vier
kunstenaars vorm aan hun verzonnen
steden. De toegang is overal gratis.

Deel van een chronologie
De Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale
Brugge sluit enerzijds aan op een oudere traditie van
triënnales over beeldende kunst in Brugge in de jaren
'60 en '70 en anderzijds op een recentere reeks van
grote culturele stadsevenementen: Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa, Corpus (2005) en Brugge
Centraal (2010). Dit wordt de eerste editie in een nieuwe reeks triënnales over hedendaagse kunst.

De kunstenaars
De Triënnale 2015 strikte achttien gereputeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland: Romy Achituv (IL/
US), Atelier Bow-Wow (JP), Nathan Coley (GB), Daniël
Dewaele (BE), Song Dong (CN), Rainer Ganahl (AT/
US), Nicolas Grenier (CA), HeHe (GB-DE), Vibeke Jensen (NO), Tadashi Kawamata (JP), Odland & Auinger
(O+A) (US/AT), Anne K. Senstad (NO), Studio Mumbai
(IN) en Vermeir & Heiremans (BE).

De werken
Laat je verrassen door de vele, bijzondere werken in
de stad op verschillende locaties. We lichten er graag
enkele uit.

1:1 Connect:
DiamondScope
verbindt Bruggelingen
en bezoekers
Op de Markt, de plek waar jaarlijks miljoenen toeristen naar het Belfort kijken, staat 1:1 Connect:
DiamondScope van de Noorse kunstenares Vibeke
Jensen. Haar werk is een architecturale installatie
waarin ze zowel bewoners als bezoekers uitnodigt.
Vanuit de installatie heb je een uniek zicht op het
historische Belfort, een van Brugges meest bekende bouwwerken. Vibeke Jensen wil op deze manier
Bruggelingen en bezoekers in contact brengen met
elkaar en hen een nieuwe visie bieden op de zeer
publieke plek die de Markt is. Dit alles vanuit haar
kunstwerk dat als een beschermende cocon op het
plein staat. De toegang tot het kunstwerk is beperkt.
Met de code ‘8000’ neem je ook een bezoeker mee in
het kunstwerk.

van 20 mei tot 18 oktober 2015, open van dinsdag
tot zondag van 9.30 tot 18.00 uur, uitzonderlijk open
op pinkstermaandag 25 mei.
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URB EGG-café

Gold Guides Me
Anne K. Senstad
Als stadsbewoners worden we constant herinnerd aan geld,
handel en bezit. We worden om de oren geslagen met reclame die ons vertelt hoe we moeten leven en welke producten we moeten kopen om gelukkig en succesvol te zijn.
Historisch gezien zijn steden opgebouwd om te voldoen aan
noden op het vlak van handel en nijverheid, transport en
productie. De vraag is hoe ver dit kan doorgaan? Hebben we
nog een eigen waarde als inwoner in het culturele, sociale
en politieke weefsel van een stad of worden we uitwisselbare consumenten?

De Triënnale toont je een andere kijk op Brugge. Het URB
EGG-café ook. Op een unieke, tijdelijke locatie: de DuPont
site is het meest noordelijke punt van de ketting kunstwerken die zich doorheen Brugge slingert. Je zit er in de schaduw van de Pakhuizen en het werk van Anne K. Senstad,
dichtbij het modernistische DuPont-directiegebouw van
Huib Hoste. En je zit er in het café van de toekomst: een
uiterst duurzame omgeving, vol vernieuwende ingrepen en
alcoholvrij. Maar wel in een café natuurlijk, waar je je dorst
lest, tot rust komt, mensen ontmoet en de kunst laat bezinken. Dus toch wel geestrijk.

The Passage Room
Daniël Dewaele
Bruggeling Daniël Dewaele onderzoekt op zijn manier wat
een explosieve groei zou betekenen voor een historische
stad als Brugge en haar toekomstige inwoners. ‘The Passage Room’ is een open container op het plein voor het
Station. In de container kunnen bezoekers een vragenlijst
invullen die peilt naar hun wensen en verlangens als kandidaat-inwoner van Brugge. De vragen zijn vertaald in negen
verschillende talen, zodat iedereen ze kan beantwoorden.
In het Station zelf is de video ‘About Bruges and Other Places’ te zien. Daarin komen mensen uit diverse culturen aan
het woord die door Dewaele op straat werden geïnterviewd.
Ze geven antwoord op de vraag: ‘Mocht u hier wonen, welke
aspecten uit jouw cultuur zou u niet willen opgeven?’
Ten slotte verspreidt Dewaele buttons met de tekst ‘Help, ik
ben de vijf miljoenste inwoner van Brugge’. Ook die woorden liet hij vertalen in negen verschillende talen. Deze buttons zijn verkrijgbaar in alle infopunten van de triënnale.

Stationsplein, van 20 mei tot 18 oktober,
open van dinsdag tot zondag van 9.30 tot 18.00 uur
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Anne K. Senstad speelt met haar werk 'Gold Guides Me'
in op de alomtegenwoordigheid van geld en bezit. De 3Dwoordsculptuur op het dak van de Pakhuizen stelt onze
sociaal-politieke financiële waardesystemen en de psychologische economie van reclame in vraag. Gold is de nieuwe
God. 'Gold Guides Me' is het best zichtbaar vanop de ringweg rond Brugge ter hoogte van Fort Lapin.

locatie Anne K. Senstad + URB EGG-café:
Pakhuizen (site DuPont, ingang via Wulpenstraat), van
20 mei tot 18 oktober. Open op dinsdag, woensdag,
donderdag en zondag van 13.00 tot 22.00 uur, vrijdag en
zaterdag van 13.00 tot 24.00 uur, uitzonderlijk open op
pinkstermaandag 25 mei.

Inspired By / Selected By
Het triënnalethema van de globale verstedelijking werkt
aanstekelijk op allerlei organisaties en verenigingen. Heel
wat Bruggelingen en Brugse scholen, organisaties en verenigingen laten zich door het hedendaagse kunst- en architectuurevenement inspireren. Zij diepen het thema op hun
eigen manier uit. Ze belichten de verschillende aspecten
met lezingen, wandelingen of debatten. Ook in de rest van
België maakte dit thema heel wat los. Het spreekt vanzelf
dat de triënnale deze initiatieven omarmde.
Onder meer op het programma:
een wandeling rond stadslandbouw op 26 mei, een debat
met Brugse architecten over omgaan met erfgoed op 11
juni, het WARP kunstenaarsdorp van 10 tot 16 augustus...
Een overzicht van het volledige programma vind je op de
website www.triennalebrugge.be

Fiets langsheen het
Triënnaleparcours
QuasiMundo Bike Tours biedt een Triënnalefietstocht aan
die je toelaat de triënnale op een unieke manier te ontdekken en beleven met een lokale gids. De Triënnalefietstocht
brengt je in 2,5 uur naar de verschillende archipels op het
parcours, terwijl je ondergedompeld wordt in het verhaal
van hedendaagse kunst in het historische Brugge. Vertrek
elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14.00 uur op de Burg
aan de ingang van het Stadhuis – andere data op aanvraag.
Reserveren is noodzakelijk.

Rondleiding met gids
Ontdek samen met jouw vereniging, vrienden
of bedrijf het verhaal van de triënnale. Een gids
neemt je mee langsheen verschillende kunstwerken in openlucht op het kunstenparcours.
- van dinsdag tot zondag
- maximum 20 pers. per groep
- wandeling ± 2 uur
- kostprijs € 75
- reserveren minstens 7 dagen vooraf
- talen (volgens beschikbaarheid): Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans

Info en reservaties www.quasimundo.com
Info en reservatie:
toerisme.reserveringen@brugge.be
+32 50 44 46 46

‘Young Triennial’
voor groepen, scholen
en families
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom staan tijdens de triënnale ook activiteiten speciaal voor jongeren en kinderen met
daarbij ook een aanbod voor groepen in de kijker.
Trek eropuit met het activiteitenplan Sticker je stad en ontdek spelenderwijs de kunstwerken. Werk daarna jouw toekomstplannen voor Brugge uit met behulp van stickers. Je
vindt het plan op alle infopunten van de triënnale.
Bouwwerf Brugge is een bouwspel waaraan ook jij kunt
meebouwen. Word zelf een van de bouwmeesters van
Brugge en maak je droomplekje in de groeiende blokkenstad. Deze activiteit is er ook voor groepen.
Elke zaterdag- en zondagnamiddag, doorlopend van 13.00
tot 18.00 uur, Marcus Gerardszaal, Stadshallen Belfort
Tijdens de familiewandeling neemt een begeleider jullie
mee op tocht doorheen de stad. Aan de hand van weetjes,
vragen en opdrachten ontdekken jullie de kunstwerken.
Iedere zondag vanaf 31 mei tot 18 oktober,
van 13u50 tot 16u00
Infokantoor In&Uit (’t Zand 34 8000 Brugge),
Inschrijven via www.ticketsbrugge.be, gratis voor kinderen /
volwassenen betalen € 5
Ook met je klas of jeugdvereniging kan je de triënnale bezoeken. Het aanbod voor groepen en scholen vind je op de
website van de triënnale.

Nog meer…

Verder staan onder andere ook een zomerkamp rond geluiden in de stad, tentoonstellingen van verschillende Brugse
scholen en het jongerenproject Hack The City van het Entrepot op stapel.

Wandelgids
Kom alles te weten over de triënnale met de wandelgids. Deze handige gids met wandelkaarten en
informatie over het kunstenparcours is te koop in
de infopunten. Een wandelgids kost 9,95 euro.

Info

Tijdens de triënnale zijn er vier infopunten
in de stad.
Het centrale infopunt: Poortersloge,
Academiestraat 18
Dinsdag tot zondag van 13.00 tot 18.00 uur
(ook open op pinkstermaandag 25 mei)
In&uit, Concertgebouw, ’t Zand 34
Maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
op zon- en feestdagen (25 mei, 21 juli en
15 augustus) van 10.00 tot 14.00 uur
Infopunt Station, Stationsplein,
Maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur,
zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur
Infopunt Pakhuizen, Site DuPont,
ingang via Wulpenstraat
Dinsdag tot zondag van 13.00 tot 18.00 uur
(ook open op pinkstermaandag 25 mei)

De nodige informatie vind je ook op
www.triennalebrugge.be, Facebook:
Triennale Brugge 2015, Twitter: #TRIEBRU15,
info@triennalebrugge.be.
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Feestelijke opening
Triënnale Brugge
zondag 24 mei

Op zondag 24 mei opent Triënnale Brugge met een feestelijk en gratis programma voor het grote publiek.
11.00 uur: Openingsreceptie – Verwelkoming door de burgemeester Sint-Annarei aan de Carmersbrug
De Stad biedt tussen 11.00 en 12.00 uur een gratis drankje
aan bij het architecturale pareltje 'Canal Swimmer's Club'
van Atelier Bow-Wow.
vanaf 11.00 uur: pop-upbars 'Canal Swimmer's club' en
URB EGG-café De eenmalige pop-upbar aan de 'Canal
Swimmer's Club' (Sint-Annarei /Carmersbrug) én het tijdelijke URB EGG-café aan de Pakhuizen (site DuPont - bekend
als de gistfabriek - toegang via Wulpenstraat) zijn open van
11.00 tot 23.00 uur (Bow-Wow is open tot 20.00 uur). Stroom.
tv en Villa Bota zorgen voor aangepaste muziek.
11.00 tot 18.00 uur: Toekomstparcours
Maak een wandeling langs het Toekomstparcours. Het centrale thema van de triënnale past perfect binnen het kader
van 'de Toekomst van Brugge'. De Toekomst van Brugge
debatteert eveneens mee over hoe de globale verstedelijking in een beschermde historische stad vorm kan krijgen.
Onderweg maak je kennis met enkele toekomstideeën voor
Brugge, die door en voor Bruggelingen werden ingediend.

Het Toekomstparcours
- Arentshof - The city as a strategy
Samen met Jonas Vansteenkiste, beeldend kunstenaar,
kneed je letterlijk de stad van je toekomst uit klei. In het
kader van Uitwijken. Aan het Arentshof, op het grasplein
naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
- Burg: plek voor alternatieve economie
Ons huidig economische systeem wordt steeds vaker in vraag gesteld. Maar is er een alternatief? Op
de Burg kun je kennismaken met nieuwe vormen
van handel en economie: LETS, ECOliving, geefkasten, het Soepcafé, Little Free Library, Breigezellen,
Utopia-autodelen, Handmade in Brugge en Howest met
onderzoek rond deeleconomie.
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- Langerei: Brugge, stad van water
Doe mee aan de vlottenwedstrijd! Verenigingen kunnen
zich met een ploegje van min. 3 tot maximaal 6 personen
inschrijven om met een zelfgebouwd vlot deel te nemen
aan een gekke wedstrijd biertransport op het water. Er
zijn leuke prijzen in de categorieën snelheid, design en
kostuums. Maximaal 10 ploegjes. Snel inschrijven is dus
de boodschap: info@triennalebrugge.be.
Tussen de Canal Swimmer’s Club van Atelier Bow-Wow
en het Sasplein.
14.00 - 15.00 uur: Zwemmen door de Langereizwemmers
17.00 - 18.00 uur: Vlottenwedstrijd
11.00 - 17.00 uur: Suppen, roeien, kayak enz. vanaf
Sasplein. Enkel niet-gemotoriseerde vaartuigen en in
clubverband! Gratis rondjes varen op de Langerei in
bestuurde rafts.
- Hof De Jonghe: op zoek naar stilteplekken in een stad
Er staan verschillende stilte-activiteiten op het programma. In samenwerking met Vormingplus.
- Baliestraat 84 - Cohousing Brugge ‘Cohousing’ betekent ‘samen huizen’ of beter ‘samen wonen’. Een cohousingwijk probeert het buurtgevoel en de samenhorigheid
van de vroegere dorpskernen te herstellen.
Kom kennis maken met de plannen van Stoer Huus.
- Pakhuizen (site DuPont, bekend als gistfabriek,
toegang via Wulpenstraat)
Stadslandbouw, ontdek hoe je zelf groenten kunt
kweken in de stad.
- URB EGG-café: toekomstideeën op groot videoscherm
(site DuPont, bekend als gistfabriek, toegang via Wulpenstraat)

Alle programmadetails vind je op
www.triennalebrugge.be
www.detoekomstvanbrugge.be

Lopen in Brugge
Nieuw: Bruggeloopoutfit

Nieuw
zwembad
S&R Olympia
opent op 30 mei

Bind je regelmatig de loopschoenen
aan en draag je Brugge in je hart? Dan
is de nieuwe officiële Brugge-loopoutfit iets voor jou. De outfit bestaat uit
een loopshirt met korte mouwen en
een nauw aansluitende korte broek in
hoogwaardig materiaal. De Stad koos
voor hetzelfde stijlvolle zwart als de
Brugge-wieleroutfit. Op de borst prijkt
het Brugge-logo.
Er is, van small tot XXL, een dames- en
een herenmodel verkrijgbaar bij infokantoor In&Uit op ’t Zand. De loopoutfit (broek en trui) kost 50 euro.

In Sint-Andries opent op zaterdag 30
mei het gloednieuwe zwembad S&R
Olympia. Het complex herbergt een
nieuw provinciaal topsportbad, waar
niet alleen kampioenen klaargestoomd worden, maar waar iedereen
op elk moment van de dag en in de
beste omstandigheden vijftig meterbaantjes kan trekken.
In het subtropisch zwemparadijs kun
je met het hele gezin genieten van
uren waterpret. Je vindt er een spectaculaire wildwaterbaan, een bandenglijbaan, een golfslagbad en een
buitenbad. Voor de kleintjes zijn er
twee heerlijk warme kinderbaden vol
speeltuigen. Doe je het liever rustig
aan, dan kun je genieten in de warme
lagune met stroomversnelling en jacuzzi, in de panoramische sauna of in
de stoomhut.

www.sr-olympia.be
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Kilometeraanduidingen
op Vesten vernieuwd

Het favoriete trainingsparcours van veel Bruggelingen, de
Vesten, krijgt deze maand nieuwe kilometeraanduidingen.
De oude grondpinnen worden vervangen door opvallende
paaltjes met kilometeraanduiding. De paaltjes worden per
halve kilometer geplaatst, zodat lopers nauwgezet hun gelopen meters kunnen bijhouden. Nulpunt is het Graaf Visartpark, lopen kan zowel in wijzerzin als in tegenwijzerzin.
De aanduidingen werden geplaatst op het traject van 8,6 kilometer, met inbegrip van de lus langs de Maria Van Bourgondiëlaan en de Houtkaai. Op vier plaatsen worden ook grotere
infoborden geplaatst waarop het rondje staat weergegeven.

Twee keer triatlon in Brugge
Juni is triatlonmaand in Brugge. De twaalfde editie van de
Triatlon Brugge vindt plaats op zaterdagavond 20 juni. De
eerste deelnemers duiken om 17.15 uur in het water van
de Langerei. Rond 19.00 uur komen de eerste atleten op de
Markt aan. De wedstrijd eindigt rond 22.00 uur.
Wie wil proefdraaien voor de kwarttriatlon in de binnenstad, kan op zaterdag 6 juni deelnemen aan de vierde Haventriatlon Zeebrugge. De haventriatlon is een zogenaamde sprintwedstrijd. Die bestaat uit 500 meter zwemmen,
20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Startschot om
15.00 uur in de Verschaveweg.

www.triatlonbrugge.be en www.haventriatlon.be

Verkeersmaatregelen voor
Triatlon op zaterdag 20 juni
Om een triatlon veilig te laten verlopen, worden
sommige wegen tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Stad Brugge en de organisatoren streven
evenwel naar een minimale hinder.
Bekijk www.bruggebereikbaar.be voor actuele
mobiliteitsinfo.

Panna-arena’s ontlenen
bij de Sportdienst
Je sportevenement, buurtactiviteit of schoolfeest opwaarderen met een fikse portie pannavoetbal? Bij de Sportdienst kun je een pannavoetbal-arena ontlenen voor jouw
activiteit. Een arena heeft een diameter van zes meter en
bestaat uit verschillende panelen en twee doeltjes die je in
elkaar moet zetten. Het tarief wordt bepaald op basis van
het stedelijk uitleenreglement.

sportdienst@brugge.be of t 050 72 70 00

West-Vlaamse
pannavoetbaltoppers
treffen elkaar op ’t Zand
Op zondag 31 mei om 14.00 uur vindt op ’t Zand de provinciale finale van het pannavoetbaltornooi Electrabel Street
Heroes plaats. De gekwalificeerden uit de voorrondes in
Brugge en Oostende treffen elkaar met als inzet een plaats
in de nationale finale. Er wordt gespeeld in vier verschillende categorieën. Een dj begeleidt de spectaculaire matchen
met de nodige beats. Pannavoetbal is een vorm van straatvoetbal, die een tegen een wordt gespeeld in een pannaarena. Deelnemen aan Electrabel Street Heroes is gratis.
De Brugse voorrondes vinden plaats in mei op vier locaties.

www.brugge.be/electrabel-street-heroes
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Jeugd en
studenten

Tom De Sutter
introduceert
padel
in Brugge

Op vrijdag 10 juli opent op domein de Gulden Kamer in SintKruis de Padelclub Brugge. Padel is een relatief nieuwe racketsport die vooral in Spanje in trek is. De padelclub is een
initiatief van drie vrienden: Mattias Van Holm, Jeroen Depypere en Club Bruggespeler Tom De Sutter.
BruggeINspraak Waar is het idee gegroeid om met een
padelclub te starten?
TOM DE SUTTER Toen we het spelletje zagen in Spanje,
waren we er meteen weg van. Omdat we al even met het
idee speelden om te ondernemen, zijn we niet bij de pakken
blijven zitten. Stad Brugge zag in padel een kans om het
sportaanbod te verbreden en samen zijn we op zoek gegaan
naar een geschikte locatie.
BIS Hoe zou je de sport omschrijven?
T. DE SUTTER Het is een sport voor jong en oud en als je
een beetje balgevoel hebt, kun je vrij snel leuke partijen
spelen. Hoe beter je wordt, hoe intenser de partijen. Ook
als je recreatief wil sporten, is het zeker een aanrader. Het
is een mix tussen tennis en squash en wordt in een soort
glazen kooi gespeeld.
BIS Hoe zal de accommodatie er precies uitzien?
T. DE SUTTER De zeven velden liggen op de Gulden Kamer.
Een daarvan is een enkelveld, want padel wordt bijna altijd
in dubbel gespeeld. Drie velden zijn ook overdekt. Je kunt
het dus het hele jaar, ook bij neerslag, spelen. Er zijn ook
kleedkamers en een bar.

www.padelbrugge.be

Brugge is Bère.
Houd Brugge Bère!
'Jaja, ik zie het, je bent zo eentje!
Zo eentje dat na een paar pintjes begint te hangen aan de toog...
Of nee, wacht, ik heb het mis, na een
wijntje of drie denk je dat je iedereen
in 't café kan krijgen. Alhoewel, nee…
ik weet het niet zeker.'
Uitgaan in Brugge moet en kan,
maar sommige fuifnummers kennen hun eigen grenzen niet. Te veel
alcohol kan leiden tot onverantwoord
gedrag, ruzie, vandalisme of andere
vormen van overlast. Om de sfeer te
blijven verzekeren en uitgaan voor iedereen aangenaam te houden, werd
een preventiecampagne gelanceerd
rond verantwoord drinken. De campagne loopt onder de noemer ‘Bère
Brugge’ en moet jongeren bewust
maken van de gevolgen van alcoholgebruik.’ De Jeugdraad en Preventiedienst trekken er op uit onder de
slogan 'Hou Brugge bère, drink met
verstand!' De jonge vrijwilligers van
de Jeugdraad gaan zelf in dialoog
met de uitgaande jongeren en laten
hen zelf uitzoeken welk type drinker
ze zijn via een ludieke test.

Benieuwd naar jouw type? Doe de
test op www.berebrugge.be en deel
het resultaat met je vrienden.
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Gratis lezing
Antarctica voor MOS-scholen

Sarah Hollevoet wint
de fotowedstrijd van Brugge
Studentenstad

De derde graad van de Brugse MOS-basisscholen kan op
maandag 1 juni de lezing ‘Antarctica, cool for kids!’ bijwonen. Die vindt plaats in de Van Ackerzaal in de hoofdbibliotheek Biekorf en is gratis.

In maart werden de Brugse studenten uitgedaagd om
deel te nemen aan de vierde editie van de fotowedstrijd van Brugge Studentenstad. De opdracht was
eenvoudig: maak een beeld van hoe het is om jong te
zijn in Brugge. De studenten reageerden enthousiast
en stuurden tientallen foto’s in. Alle inzendingen verschenen op de Facebookpagina van ‘Brugge Leeft’.

Johan Lambrechts kruidt zijn twee uur durende uiteenzetting met veel anekdotes en audio- en beeldmateriaal. Hij
neemt je mee naar de ijzigste, winderigste en droogste plek
ter wereld. Je leert meer over pinguïns, walvissen en ijsberen. Zo hoorde, voelde en zag je de Zuidpool nog nooit!

Inschrijven per klas via leefmilieu@brugge.be, met
vermelding van het aantal leerlingen, leerjaar en voorkeur
voor uur (9.30 uur of 13.30 uur).

Op 8 juni om 20.00 uur geeft Johan Lambrechts
ook een gratis belevingsverhaal ‘100% ijs- Antarctica’ voor volwassenen in het Vormingplus huis,
Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge. Inschrijven
bij Vormingplus regio Brugge.
De fototentoonstelling van reisfotografe Hilde Vander Linden, gekoppeld aan de lezing, kun je van
juni tot augustus 2015 bezoeken in Natuurcentrum
Beisbroek. Info: natuur@brugge.be of t 050 39 09 75.

De hoofdprijs gaat naar Sarah Hollevoet, studente uit
HBOV. Haar foto verschijnt binnenkort op bierkaartjes
en posters ter promotie van Brugge Studentenstad.
De foto van Anthony Vandaele en Philippe Van De
Walle uit Vives kreeg 386 ‘likes’ en won zo de publieksprijs.

Organiseer deze zomer
zelf een speelstraat!
Haal het stoepkrijt uit en zet de tafels en stoelen
buiten! Maak deze zomer van je straat een echte
speelstraat en laat de kinderen op een veilige manier buiten spelen.
Je kunt tot vier weken vooraf een speelstraat aanvragen.
jeugddienstbrugge.be,
jeugddienst.jeugdruimte@brugge.be of t 050 44 83 33
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SWAP,
jouw toffe zomer!

Museumkampen 2015

Als je tussen 13 en 16 jaar bent en een
toffe zomer wilt, moet je zeker naar
SWAP komen.

7 tot 10 juli: 'Laat je stad klinken' (4e
tot 6e leerjaar) is een museumkamp
in het kader van de Triënnale Brugge,
in samenwerking met Musea Brugge.
Tijdens het kamp stap je in de wondere wereld van geluid.

Bezoek een pretpark, ga mee naar
Kneistival of leef je uit tijdens avontuurlijke activiteiten zoals klimmen,
survival of stand-up paddelen. Alleen
of samen met je vrienden, het wordt
echt zot!

Het volledige aanbod staat op
jeugddienstbrugge.be/swap.
Reserveer tijdig!

25 tot 28 augustus: Museo-droom
(eerste tot derde leerjaar)
In het museum Museo-droom ontdek
je fantastische en bizarre verhalen
in prachtige kunstwerken. Het wordt
een week vol kunst, dansen, theater,
knutselen en muziek waar je nog lang
van zult dromen.

Er is geen overnachting voorzien.
Deelnemen kost 80 euro per kind.
Inschrijven is verplicht en kan via
bruggemuseum@brugge.be.

Kwibus,
een hele zomer
zorgeloos spelen!

Week van de
Opvoeding

Bijna vakantie en dus tijd om naar Kwibus te gaan, de vakantiewerking van de
Stad voor kinderen vanaf het jaar dat
ze 4 worden tot en met 15 jaar.

Op woensdag 20 mei wordt het Astridpark opnieuw een speelparadijs
voor kinderen tijdens de jaarlijkse
‘speeldag in het park’. Er is animatie
van onder andere dj Stefaan, Cirkids
en de Flamiomobiel, een mobiele
rooksimulator. Er zijn workshops en
je krijgt gratis gadgets. Ook voor de
allerkleinsten, van 0 tot 3 jaar zijn er
activiteiten. Om 15.00 uur volgt er ook
de prijsuitreiking van de fotowedstrijd.

Kom naar een van de zeven locaties
en speel er leuke spelletjes. Daag
de animatoren uit voor een watergevecht, bouw je eigen tentenkamp of
bedenk je eigen avontuur.

2 euro voor een halve dag en 4 euro
voor een volledige dag.
Locaties en openingsuren:
jeugddienstbrugge.be/kwibus,
kwibus@brugge.be of t 050 44 83 33

Opvoedingswinkel regio Brugge,
Hoogstraat 9, 8000 Brugge,
t 050 32 77 68,
www.facebook.com/
opvoedingswinkelregiobrugge
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Kom langs bij het energieen telecommunicatieloket in het Sociaal Huis
Wil je weten hoe je kunt besparen op je energiefactuur of heb je andere vragen over energie? Bij het
energie- en telecommunicatieloket in het Sociaal
Huis ben je aan het juiste adres. In het loket kan je
een gratis of heel goedkope energielening krijgen.
Ook het deskundig laten plaatsen van dakisolatie
behoort tot de mogelijkheden. Je kan je aan het
loket inschrijven voor een groepsaankoop, aan het
voordeligste tarief. De medewerkers kunnen ook
bemiddelen tussen energieleverancier en burger
bij discussies en hoge afrekeningen, om zeker afsluiting van de energietoevoer te voorkomen.
Aan dit loket kan iedere Bruggeling ook terecht
met vragen over gsm, telefonie, internet en televisie. Je krijgt er bijvoorbeeld advies over welke
provider of welk gsm-abonnement het meeste geschikt is voor jou.
Het energie- en telecommunicatieloket is een initiatief van de vereniging De Schakelaar. Deze vereniging richt zich op energiebesparing voor alle
Bruggelingen.
Elke werkdag open van 8.30 tot 12.00 uur zonder
afspraak en in de namiddag op afspraak.

Het is niet altijd evident om de weg te vinden naar de juiste
dienst die jouw vraag kan beantwoorden. Het Sociaal Huis
maakt je graag wegwijs in het ruime aanbod van diensten
en zoekt samen met jou waar je het best met je vraag terecht kunt.
Naast een algemeen loket en de intake van het OCMW, kun
je een van de thematische loketten raadplegen. Er is een seniorenloket, een loket voor personen met een beperking, een
woonloket, een loket kinderopvang en een opvoedingswinkel.
Verschillende diensten hebben ook een zitdag in het Sociaal Huis zoals de belastingdienst, FOD sociale zaken voor
personen met een handicap, dienst ondersteuningsplan en
verschillende dienstverleningen van het OCMW (zoals de
dienst budget- en schuldhulpverlening, trajectbegeleiding
en het netwerk cultuurparticipatie).
De Intake van het OCMW is vrij toegankelijk van
8.30 tot 12.00 uur en in de namiddag op afspraak.

Hulp nodig bij het invullen
van je belastingformulier?

Volg Gezonde Gemeente
Brugge nu ook op Facebook

Hulp nodig bij het invullen van je belastingformulier?
Kom dan naar het Sociaal Huis tijdens de zitdagen van
de Federale Overheidsdienst Financiën. Je krijgt hulp
bij het invullen van je brief op papier.

In een van de vorige edities van BruggeINspraak kon je al
meer lezen over de overeenkomst Gezonde Gemeente van
de Stad Brugge, het OCMW en het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Brugge-Oostende. Ondertussen sloten
ook het AZ Sint-Lucas
Brugge, het AZ Sint-Jan
Brugge en de Politie
Brugge aan. Om de initiatieven op het vlak van
gezondheid bekend te
maken, vind je Gezonde
Gemeente Brugge nu ook
op Facebook.

Er zijn zitdagen in het Sociaal Huis op donderdag 4 juni,
dinsdag 9 juni en 16 juni van 13.30 tot 16.00 uur. In Zeebrugge is er een zitdag op donderdag 11 juni van 14.00
tot 16.00 uur.

Sociaal huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
Zeebrugge, Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge
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Mensenrechtenwandeling
Laat je verrassen door een ongewone
benadering van het historische Brugge en ontdek het huis van de beul,
hoor meer over het lot van ketters,
heksen en kaailiggers. Verneem ook
meer over vrije meningsuiting, foltering en holebi's in vervlogen tijden.
Marc Van Coillie, gids bij S-Wan, leidt
je op zaterdag 16 mei van 10.00 tot
12.30 uur langs Brugse plaatsen en
gebouwen waar een mensenrechtenverhaal aan vastzit. Je sluit af met een
drankje in de Patio, het Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers.

Zijstraten I
Trek op vrijdag 26 juni van 14.00 tot
16.00 uur de ZIJ-straten van Brugge
in en maak kennis met het leven van
vrouwen voor de Franse Revolutie.
Welke historische en economische
rol speelden zij en welke sporen vind
je hiervan in de binnenstad? Hoe
doorstonden moeders hun bevallingen en wat was de maatschappelijke
taak van vroedvrouwen? Hoe stond
Brugge tegenover prostituees en de
heksenvervolging? Je hoort ook alles over de begijnen, de klooster- en
lekenzusters. Waren zij de eerste geëmancipeerde vrouwen?
Start aan het eerste loket in de Lokettenzaal van het Brugse Station, het
eindpunt ligt op de Burg.
In samenwerking met Vormingplus
vzw Brugge en West-Vlaamse Gidsenkring Brugge.

Deelnemen kost vijf euro,
Diversiteitsdienst,
diversiteitsdienst@brugge.be,
t 050 44 82 44, vooraf inschrijven is
nodig en kan bij Vormingplus,
regio.brugge@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/brugge,
t 050 33 01 12

Internationale dag tegen
homo– en transfobie
Op zondag 17 mei staat homohaat en
de sociale onwenselijkheid daarvan
centraal op de Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie. Wereldwijd
wordt er op deze dag meer aandacht
besteed aan problemen waarmee holebi’s en transgenders worden geconfronteerd, zoals discriminatie, vervolging,
welzijns- en gezondheidsproblemen.
Stad Brugge hangt ook dit jaar vier
regenboogvlaggen uit op de Markt van
vrijdag 15 mei tot maandag 18 mei.

diversiteitsdienst@brugge.be,
t 050 44 82 44, www.cavaria.be

BRIO is geboren!

Creatief geestesk
Emancipatieraad

TROTSE P
SCHEPEN DIRK

Brio, Brugse diversiteitsraad, is het creatief geesteskind van
de voormalige stedelijke emancipatieraad. BRIO is een officieel adviesorgaan van Stad Brugge en bestaat uit mensen
die zich vanuit een persoonlijk engagement en interesse
willen inzetten voor diverse thema's binnen de lokale stedelijke realiteit. We zetten in op inspraak, participatie, toegankelijkheid en vooral samenleven en besturen in diversiteit.
Onze babyborrel vindt plaats op zaterdag 30 mei tijdens de
beurs 'Ik vrijwillige Deluxe' in de Magdalenazaal van 10.00
tot 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Een vrijblijvende cadeautip: sprankelende en vernieuwende
ideeën om in Brugge samen met BRIO te werken rond gen13.01.2015
der en gelijke kansen voor iedereen.
Voorstellen voor zwaar
prikGEBOREN
gewicht
acties, advies aan het lokale bestuur, groot of klein engagement, een leuke babbel of een goede tip. Alles is welkom,
hoe origineler, hoe liever!

Diversiteitsdienst, Oostmeers 105, 8000 Brugge,
050 44 82 52, diversiteitsdienst@brugge.be
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Vacatures
voor vrijwilligers
Wil je zelf vrijwilligerswerk doen? Neem
dan hieronder een kijkje. Dit zijn de
meest dringende vacatures.

Armen nemen het woord

Wieder vzw zoekt mensen om mee
hun schouders te zetten onder het armoedebeleid in Brugge. De vereniging
zoekt vrijwilligers voor de werkgroepen
rond cultuur en sport voor mensen in
armoede en praktische medewerkers
voor het onthaal en voor een goede
babbel op de instuifnamiddagen.
Wieder vzw
Pascale Cockhuyt
t 050 33 54 84
vzwwieder@hotmail.com

Fietsvrijwilliger

Dame, 59 jaar, uit Sint-Kruis zoekt
vrijwilliger om mee te tandemmen
van zodra het fietsseizoen start (april
2015). Zij beschikt over een eigen tandem. Ondersteuning tijdens het uitvoeren van deze activiteit is nodig wegens
de slechtziendheid van de betrokken
dame.
VOP Blindenzorg Licht en Liefde
Evelien Tanghe
t 0491 74 42 32
tanghe.evelien@lichtenliefde.be

Handmade in Brugge

Ben je sociaal en lijkt het je wel iets om
mee het onthaal te verzorgen? Ben je
graag onderweg en vind je het leuk om
communicatie te helpen verspreiden?
Of vind je Excellijsten en computerwerk
te gek? Laat het ons weten.
Handmade in Brugge
Ellen Vandenbulcke
t 050 69 79 73
info@handmadeinbrugge.be

Vrijwilligerscentrale,
Kraanplein 6, Brugge, t 050 44 86 49,
www.brugge.be/vrijwilligerscentrale,
lien.dereere@brugge.be
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Delen is het
nieuwe hebben
Bezoek de vrijwilligersbeurs ‘Ik Vrijwillig Deluxe’ op
zaterdag 30 mei 2015 van 10.00 tot 17.00 uur in de
Magdalenazaal. Deze beurs is volledig gratis. Het programma ziet er als volgt uit:

Beurs vrijwilligerswerk, deeleconomie, buurtinitiatieven
Van 10.00 tot 17.00 uur
Binnen in de zaal stellen de Brugse vrijwilligersorganisaties zich voor. In de foyer kun je verenigingen
vanuit de deeleconomie vinden: van tuindelen, autodelen, huisdelen over kleine ruilbibliotheken tot de LETS
kring. Buiten in de tentjes moedigen buurtinitiatieven
je aan ook iets te ‘veranderen’ in je eigen buurt.

Pecha Kucha over deeleconomie
Van 10.30 tot 12.30 uur
We brengen tien sprekers aan bod volgens de Pecha
Kucha methodiek. Dit is een concept voor korte en
creatieve presentaties, waarbij sprekers enkel over 20
zelfgekozen foto’s gelinkt met ‘delen’ mogen vertellen.

Deel-picknick
Van 12.00 tot 14.00 uur
Achter het Edgard de Smedtplantsoen brengen we
standhouders en bezoekers samen voor een deelpicknick. Wij voorzien lange tafels, frigo’s en verse
soep. Jullie brengen mee: iets van brood, iets van
(houdbare) toespijs, groentjes of fruit. Deze worden
uitgestald, daarna kan de deel-picknick van start gaan.
Breng een kleurrijk dekentje mee om op te zitten.

Ideeën-atelier
Van 14.00 tot 17.00 uur
Tijdens de namiddag kan je inspiratie opdoen in het
ideeën-atelier. Materiaal kan er worden opgepikt of ter
plekke gemaakt om mee aan de slag te gaan. Je leert
er hoe je een ruilbibliotheek kunt opstarten, je kunt
er burendienst-bonnen maken, complimentendoosjes
versieren en bloemen-surprises kneden.

(Kinder)animatie
Van 12.00 tot 17.00 uur
De mannen van Insein Radio zorgen voor muzikale
omkadering aan het Edgard de Smedtplantsoen.
Doorlopend kunnen de kinderen aansluiten bij de open
circuspiste waar begeleiders van Woesh hen enkele
plezante technieken aanleren.

Lien Dereere, Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6,
8000 Brugge, lien.dereere@brugge.be,
www.facebook.com/vrijwilligerscentrale, t 050 44 86 49

Week van de
begraafplaatsen
Van 30 mei tot 7 juni

De Stedelijke Commissie voor Graftekens organiseert ook dit jaar de Week van de
Begraafplaatsen. Drie vrijwilligers vertellen waarom ze zich vrijwillig inzetten voor de
inventarisatie, restauratie en herwaardering van het Brugse funerair erfgoed.
JOHAN DUYCK In 2009 werd de Brugse commissie voor graftekens nieuw leven
ingeblazen. Ik wou mijn steentje bijdragen om samen met de Stad het funerair
patrimonium te bewaren, te bestuderen en beter bekend te maken. Aangezien
ik nauw verbonden ben met Sint-Kruis, gaat mijn belangstelling vooral uit naar
het kerkhof daar.
MIA LINGIER De commissie zocht ook vrouwelijke leden en het thema interesseerde mij. Voor mijn overleden man kon ik in 1998 via de Stad een grafmonument uit 1880 aankopen. Als Brugse stadsgids stippelde ik voor de Open Monumentendagen 2009 een wandeling uit op de Centrale Begraafplaats, net zoals ik
een wandeling rond WO I uitwerkte.
ROLAND MARCUS In november 2010 volgde ik een studiedag rond het Brugs funerair erfgoed. Ik heb er enkele mensen leren kennen die mijn interesse voor dit
onderwerp deelden. Ik was toen net gepensioneerd en was zeer geïnteresseerd
in de geschiedenis van Sint-Michiels. Zo ging de bal aan het rollen. Ondertussen
kent het kerkhof van Sint-Michiels enkele zeer geslaagde restauraties en wordt
er voortgewerkt aan het groenbeheer.

Reserveren kan nog tot en met 5 juni op t 050 44 82 05 of
EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
WO I met of zonder uniform, een aparte benadering
Centrale Begraafplaats - 30 mei om 14.00 uur / 6 juni om 10.00 uur
Verhalen van slachtoffers van WO I
Centrale Begraafplaats - 31 mei om 14.00 uur / 4 juni om 14.00 uur
Nieuw leven op de Brugse begraafplaatsen (wandeling Groendienst)
Centrale Begraafplaats - 3 juni om 14.00 uur / 5 juni om 19.30 uur
Kerkhof en begraafplaats Sint-Kruis
2 juni om 14.00 uur / 7 juni om 14.00 uur

De beiaard speelt
‘The hunchback of
the Notre Dame’
In 1923 werd de klassieker van Victor
Hugo, ‘Notre-Dame de Paris’, voor
het eerst op het witte doek vertoond.
In regie van Wallace Worsley en met
hoofdrolspeler Lon Chaney (de man
met 1.000 gezichten) werd Hugo’s
klassieker ingeblikt.
Het was zowat de meest succesvolle stomme film ooit die werd gekenmerkt door immense decors en
bijzondere make-up. Deze stille film
werd steevast vertoond onder begeleiding van een pianist die gepaste
muziek improviseerde.
De Nederlandse beiaardier Frank
Steijns gaat de uitdaging aan om deze
klassieker nu met beiaard, niet met piano, muzikaal in te kleuren. Hij neemt
je mee voor een onvergetelijke ervaring. De muziek werd oorspronkelijk
voorzien op piano en pas veel later
werden deze partituren omgezet voor
symfonische orkesten. De gerestaureerde versie van 1923 en de muziek
werden ingespeeld door het Israëlische
symfonisch orkest. Deze versie blijft
behouden, maar Frank Steijns zal door
middel van zijn beiaard het geheel een
extra dimensie geven dat teruggrijpt
naar het oude pianospel van weleer.
Afspraak op 13 juni in Cinema Liberty,
Kuiperstraat 23, om 20.00 uur. De
toegang is gratis (max. capaciteit 300
personen). Reserveren is niet nodig.
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Autodelen Cambio
houdt bevraging

INPUT/OUTPUT
2015
Input/Output is dit jaar aan de zesde
editie toe. Wat in 2005 begon als een
experiment, is uitgegroeid tot misschien wel de interessantste wedstrijd
voor jonge beeldende kunstenaars
(van 17 tot 34 jaar) in Vlaanderen.
Naast een niet onaardige geldsom
krijgt de winnende artiest(e) een uitdagende prijs én nog een extra werkingsbudget.
In een eerste fase worden de inzendingen beoordeeld op basis van een
papieren dossier. Tot 3 augustus 2015
zijn dossiers welkom. De pre-geselecteerde werken worden dan later in het
echt gejureerd. De definitieve selectie
wordt tentoongesteld van 28 oktober
tot 13 november 2015 in De Bond.

Deelnemingsvoorwaarden en
het inschrijvingsformulier via
inputoutput@brugge.be

Openluchtconcerten
in de binnenstad
Elk jaar organiseert de dienst Cultuur
samen met de acht erkende Brugse
muziekkorpsen gratis openluchtconcerten op de Burg, op de Markt of in
het Astridpark (kiosk).
De concerten vinden plaats op 29, 30
en 31 mei en 5, 6, 12 en 13 september.
De locatie en het exacte aanvangsuur
vind je in de flyer die je kunt ophalen
bij In&Uit of in ’t Brugse Vrije op de
Burg. Het volledige programma staat
ook op www.brugge.be.

Voor wie de auto niet vaak gebruikt, is
autodelen de ideale oplossing. Sinds
de opstart in 2004 zijn er in Brugge
al zeven Cambio deelauto’s en zes
standplaatsen. Begin 2015 telde Cambio Brugge 258 gebruikers.
Er zijn verschillende types wagens
beschikbaar en je kunt een Cambiowagen gebruiken wanneer en voor zo
lang je wilt. Je haalt de wagen af aan
een gereserveerde standplaats en zet
hem op dezelfde plaats terug aan het
einde van de rit.
Vul de online enquête in op
www.cambio.be en laat weten
waar jij graag een Cambiostandplaats
ziet verschijnen.

Doe mee aan
Autoloze Zondag
op 20 september

Ook de Koninklijke Muziekkapel van
de Marine verzorgt dit jaar drie concerten op de Burg: op woensdagen 17
juni en 29 juli en op donderdag 10 september, telkens om 15.00 uur.

Dienst Cultuur, ac ’t Brugse Vrije,
Burg 11, 8000 Brugge, t 050 44 82 70,
dienst.cultuur@brugge.be

Op zondag 20 september
wordt de Brugse binnenstad
opnieuw verkeersvrij. Als je
het programma mee wilt uitwerken, stuur dan je ideeën
voor 1 juni naar info@bruggeplus.be. Na evaluatie kom
je te weten of jouw voorstel
een plaats krijgt tijdens Autoloze Zondag.
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Gratis parkeerkaarten voor wagens
van erkende autodeelorganisaties

Fietsen in brugge
Fietstrommels klaar voor gebruik

Om het systeem van autodelen aantrekkelijker te maken,
kan voor wagens van erkende autodeelorganisaties voortaan een 'parkeerkaart voor autodelen' aangevraagd worden. Houders van deze parkeerkaart hoeven niet te betalen voor een parkeerplaats en moeten ook geen Europese
blauwe parkeerschijf plaatsen.
Deze gratis parkeerkaart kan opgehaald worden bij de Mobiliteitsdienst (Burg 11) op vertoon van het inschrijvingsbewijs van de wagen op naam van de erkende autodeelorganisaties. Met de kaart kun je bovengronds gratis parkeren
in de binnenstad, behalve in de straten waar de betaalautomaten voorzien zijn van een witte band rondom de top.

mobi@brugge.be of t 050 44 86 66

De zorg voor degelijke fietsparkeerplaatsen is een van de
punten van het Fietsplan Brugge. De binnenstad werd al
voorzien van heel wat overdekte en beveiligde fietsenbergingen, maar ook in de deelgemeenten zijn nu 52 fietstrommels ter beschikking op 18 locaties. In de fietstrommels
kunnen meerdere fietsen worden gestald. Zo blijven de fietsen droog en zijn ze tegen diefstal beveiligd. De huurprijs
bedraagt 4,84 euro (incl. btw) per maand.

dienst Eigendommen, eigendommen@brugge.be
of t 050 44 80 41

Eerste bakfietsenparking

Meifoor in Brugge
Noteer vrijdag 15 mei 2015 in je agenda, want dan is
er de traditionele verminderde prijsdag op de Meifoor!

Volg ook de avonturen van de Meifoorbezoekers via
www.facebook.com/brugsemeifoor

Sinds kort is de eerste bakfietsenparking in de Brugse binnenstad een feit. Uit cijfers blijkt dat in Brugge al meer dan
200 bakfietsen rijden.
De bakfietsenparking, die plaats biedt aan vier bakfietsen, bevindt zich op de hoek van de Zuidzandstraat en de
Dweersstraat in de binnenstad.
De eerste parking voor bakfietsen wordt na een proeffase
van zes maanden geëvalueerd. Daarna worden eventueel
andere locaties in de binnenstad onderzocht om nog meer
bakfietsenparkings te voorzien.
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Admiraal Keyesplein en
omliggende straten
worden vernieuwd

Brugge onkruidvrij
zonder pesticiden

Begin maart startten de werkzaamheden op en rond het Admiraal Keyesplein.
De straten krijgen een nieuwe riolering,
aangepaste nutsleidingen en een volledig
nieuwe aanleg. Eind dit jaar moet de heraanleg voltooid zijn. In de Vindictivestraat
worden nieuwe boompjes geplant.
Op het plein zelf worden nieuwe, lage hagen aangeplant en het oorlogsmonument
wordt verplaatst naar de groenzone op het middenplein. In het midden
van het plein komen een nieuwe rozentuin en een nieuwe grasmat met
bloemen. Er worden ook nieuwe zitbanken geplaatst.
Je kunt het plan inkijken in het Gemeenschapshuis Zeebrugge,
Marktplein 12, 8380 Zeebrugge, bij Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge en via www.brugge.be/plannen - Admiraal
Keysplein en omgeving

Maak kennis met de
terreinwerken in de
Assebroekse Meersen
Langs de Groene Fietsgordel Brugge
wordt geïnvesteerd in groene zones.
Daarom is de Vlaamse Landmaatschappij gestart met terreinwerken in de Assebroekse Meersen. Op woensdag 3 juni
is iedereen welkom op een werfwandeling
in de Assebroekse Meersen. De wandeling start om 19.30 uur aan de hoek van de
trambedding en de Kerklaan in Assebroek
(ter hoogte van de bushalte).
Voor meer info: werkopzichter Filiep Warlop,
t 0494 56 48 34 of filiep.warlop@vlm.be

Zorg voor jouw hond, jouw
vriend, maar ook voor jouw
buur(t)
De Stad plaatste in het verleden al sensibiliserende borden met de duidelijke
boodschap dat hondenpoep op straten
en plein niet hoort. Nu de lente volop in
het land is, roept het stadsbestuur alle
hondenbezitters op om de hond aan de
leiband te houden en hondenpoep op te ruimen. Er zijn speciale hondenpoepkits om zelf iets aan het probleem te doen. Als je jouw hond
laat loslopen of hondenpoep achterlaat, riskeer je een boete.
preventie@brugge.be, t 050 44 80 66
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Om het milieu en vooral het water en de
volksgezondheid te beschermen, geldt sinds
1 januari 2015 een verbod op het gebruik van
pesticiden voor alle openbare diensten. Ook
scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en
kinderdagverblijven horen daarbij, net als bedrijventerreinen, parkings, sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speeltuinen.
De Stad moet ook voldoen aan dit pesticidenverbod. Zo worden nieuwe pleinen, parken en
wegen onderhoudsvriendelijk aangelegd en
krijgen nieuwe verhardingen gesloten voegen. Om het onkruid te onderdrukken, wordt
er meer met vaste planten gewerkt in plaats
van met eenjarige perkplanten. Bovendien
werd er geïnvesteerd in het stedelijk machinepark en wordt er geborsteld, geveegd en
gebrand in de strijd tegen onkruid.

Houd het netjes
De verandering vraagt van iedereen
een aanpassing. Ook van jou wordt
verwacht dat je het voetpad, het rioolrooster en de straatgoot voor je
deur netjes houdt, zonder pesticiden. Schrob, veeg of borstel regelmatig voor je deur zodat onkruid
geen kans krijgt. Zorg ook dat er
geen modder, zwerfvuil of bladeren liggen. Groeit er toch onkruid,
verwijder het dan regelmatig. De
gemeenschapswachten zullen je regelmatig herinneren aan het naleven
van de reglementering. Wie manifest
weigert de stoep of greppel onkruidvrij te houden, riskeert een boete.

www.zonderisgezonder.be

Het fietsplan bevat acht doelstellingen. De aankoopbonnen
van 50 euro bij een Brugse fietsenhandelaar werden uitgedeeld.

Nieuwe vraag:

Waar bevindt zich de eerste bakfietsenparking?
Vijf winnaars winnen een loopoutfit van Stad Brugge
ter waarde van 50 euro.

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord vóór 31 mei 2015 naar persdienst@brugge.be of
Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:

Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

Maat (S/M/L/XL/XXL):

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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Congres Brugge,
havenstad in
Europa, 21 mei

Hoe ziet de toekomst van Zeebrugge, zeehaven van Brugge, er uit en wat is haar
rol in de sociaal-economische toekomst van (West-)Vlaanderen? Hoe kunnen
Stad en haven elkaar versterken in een verhaal van stadsontwikkeling?
Deze vragen komen aan bod op het congres 'Brugge, havenstad in Europa', georganiseerd door de Maatschappij van de Brugse Zeehaven in samenwerking
met Stad Brugge, RESOC Brugge, het Europacollege en het Provinciebestuur
West-Vlaanderen.
De resultaten van de strategische studie rond de toekomstvisie voor de haven
en de Stad worden op het congres bekend gemaakt. Daarnaast schetsen binnen- en buitenlandse experten hun visie op de toekomst voor de haven, de Stad
en de hinterlandbedrijven.
Hoe denkt Europa erover? Welke toekomst ziet een expert-urbanist in het kader van de stadsontwikkeling? Welke sociaal-economische perspectieven biedt
de haven aan de bedrijven? Hoe helpt de Vlaamse regering de toekomst van de
zeehaven van Brugge mee vormgeven? Kom het allemaal te weten op donderdag
21 mei in het Concertgebouw.

Info en inschrijvingen op www.bruggehavenstadineuropa.be of
mail naar congres21mei@mbz.be.

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.

