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Beste
Bruggeling

Brugge in de zomer: dat zijn pleinen, parken en een
strand vol beleving. Dat is samenwerking, want pas als
vele organisaties hun ding doen, vullen we een unieke
agenda die sportievelingen, muziekfanaten, filmliefhebbers, museumbezoekers, Bruggelingen en Brugge-bezoekers aanspreekt.
Sportief of cultureel, klassiek of vernieuwend, voor
kinderen, jongeren, families: we hebben evenementen
van allerlei aard gebundeld in dit extra nummer van
BruggeINspraak.

We hebben
evenementen van
allerlei aard gebundeld
in dit extra nummer.

Omdat we geloven dat zoveel moois in Brugge van
stadswege communicatieve ondersteuning verdient.
Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen de weg
vinden naar zomerplezier in de stad en zijn wijken.
We willen graag dat dit goede zomernieuws zich ook
buiten de stad verspreidt en daarom valt dit nummer
van BruggeINspraak niet enkel in uw bus, maar ligt
het ook in handelszaken in en rond Brugge.
Tip: hang de kalender in het midden van dit nummer
met magneten op uw ijskast. Zo wordt u telkens als
u aan een verfrissing toe bent, als een magneet naar
Brugge gezogen, waar we u, samen met organisatoren
die in Brugge het mooie weer maken, met open armen
ontvangen.
Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge

Jouw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge
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Tot zondag 13 juli

WK Supportersdorp
’t Zand

Tijdens de groepswedstrijden van de Rode
Duivels en tijdens de WK-finale, verrijst een
Rode Duivels supportersdorp op ’t Zand. Je
kunt er de wedstrijden volgen op het grootste
scherm van Europa (100m²). Er is ook heel
wat animatie voorzien. Op het programma
staan pannavoetbal, er zijn meet-en-greets
met bekende voetballers, test je kracht op de
rodeo bull, laat de Belgische driekleur op je
gezicht zetten in de schminkstand …
Het Supportersdorp is open vanaf twee uur
voor de wedstrijd. De toegang is gratis. Er
worden extra fietsenstallingen voorzien. Eigen drank en eten zijn in het supportersdorp
niet toegelaten.

Het programma:

tot zondag 14 september

Sportstrand
Zeebrugge
Van 11.00 tot 17.00 uur
Strand Zeebrugge, aan het Badengebouw

Dinsdag 17 juni*
16.00 uur: opening
18.00 uur: start wedstrijd België – Algerije
21.00 uur: sluiting
Zondag 22 juni
16.00 uur: opening
18.00 uur: start wedstrijd België – Rusland
21.00 uur: sluiting
Donderdag 26 juni
20.00 uur: opening
22.00 uur: start wedstrijd Zuid-Korea – België
1.00 uur: sluiting
Zondag 13 juli
19.00 uur: opening
21.00 uur: start finale
0.00 uur: sluiting

Wie een dagje aan zee wil koppelen aan een stevige dosis sport en spel, is in Zeebrugge aan het juiste adres.
Alle activiteiten op het Sportstrand zijn gratis. Jong
en oud zijn welkom. Het terrein telt zeven veldjes voor
(panna)voetbal, volleybal, beachpalet … en vijf fitnesstoestellen. Groepen zijn ook welkom, maar reserveren
via sportdienst@brugge.be is noodzakelijk.
Van maandag 30 juni tot zondag 31 augustus staan dagelijks lesgevers paraat. Ze organiseren tornooitjes beachvolley, voetbal, badminton, kubb en rugby. De jongsten
kunnen allerlei leuke spelletjes op het strand spelen.
Het Sportstrand blijft open tot zondag 14 september.

Like de Facebookpagina wksupportersdorpBrugge en blijf op de hoogte van alle activiteiten rond het WK Supportersdorp in Brugge!
* BruggeINspraak wordt bedeeld vanaf 16 juni. De kans
bestaat dat deze wedstrijd voorbij is als je dit nummer
ontvangt.

4

Sportdienst, t 050 72 70 09 of sportdienst@brugge.be

Zaterdag 28 juni

Feest in ’t Park
Gratis mondiaal festival
Van 14.00 tot 0.30 uur
Minnewaterpark

Geniet tijdens de 25ste editie van Feest in ’t Park van muziek en dans uit alle windstreken: Mexicaanse Aztekendans, oriëntaalse dans, Braziliaanse capoeira, Congolese
pygmeeëndans … Er zijn optredens van Los Juntacadáveres, Teddy Dan & The Irie Vibes Band, Takeifa, Aline Lua &
the Brazilian All Stars …
Ontdek leuke workshops zoals sumi-e, ukelele, Braziliaanse percussie en salsa. Bezoek de Noord-Zuidinfostanden
en proef de heerlijke wereldkeuken op de zuiderse markt.
Neem deel aan de fair trade shop- en kookbattle of drink
een lekkere cocktail in de fairtradebar.

Vrijdag 27 tot zondag 29 juni

European Beach Rugby
Zeebrugge

De allerkleinsten (4-12 jaar) kunnen spelenderwijs op wereldreis in het Wereldkinderdorp, dat wordt afgesloten door
beestenboel ‘Radio Oorwoud’.

www.feestintpark.be

Van 10.00 tot 20.00 uur
Strand Zeebrugge

Rugby mag dan de nationale sport zijn in Wales en NieuwZeeland, ook in eigen land wint de sport aan populariteit.
Van vrijdag 27 tot 29 juni 2014 trekken heel wat rugbyfans
richting het Zeebrugse strand voor een Europees strandrugbytornooi. Op verschillende terreinen komen zowel dames- als herenploegen in actie. Het tornooi belooft spektakel en animatie voor het hele gezin, met onder meer een
kids corner in het rugbydorp.
Naast de competitie voor professionele teams, die een onderdeel vormt van een Europees vierluik, wordt er ook een
recreantencompetitie gespeeld.
Vrijdagavond opent het tornooi met een grote fuif. Op zaterdagochtend starten de eerste matchen. De finales worden
op zondagnamiddag betwist.

www.beachrugbyzeebrugge.be
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Zondag 29 juni

Place des Musées /
Museumplein
Gratis activiteiten bij Musea Brugge
Van 9.30 tot 17.00 uur.
Groeningemuseum, Dijver 12
Arentshof, Dijver 16
Gruuthusemuseum & -plein, Dijver 17
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38

Musea Brugge gooit de deuren open op deze zomerse
zondag. Naast de veelzijdige permanente collecties zijn
er voor de gelegenheid heel wat aantrekkelijke extra's.
Het Gruuthusemuseum toont voor het laatst haar
talrijke schatten in de collectiepresentatie ‘100%
ambachtelijk’. Daarna sluit het museum de deuren
voor een langdurige, ingrijpende restauratie. Niet te
missen dus. Het binnenplein van het voormalig paleis wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een
hedendaagse ambachtenmarkt. Jongeren kunnen
er ook zelf aan de slag met hamer en beitel. In het
museum vinden rondleidingen plaats. Je kunt ook
deelnemen aan de bezoekerswedstrijd door mee te
denken over de toekomst van het museum.
Een indrukwekkende, tijdelijke installatie van Christian Boltanski palmt de grote zolder van het Sint-Janshospitaal in. In het kinderatelier ernaast kunnen de allerjongsten - onder deskundige begeleiding - een leuk
aandenken aan hun museumbezoek fabriceren. Een
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knotsgekke gids voor gezinnen geeft een totaal nieuwe
dimensie aan de museumcollectie, 'Zuster Apothecaresse' licht in haar authentieke hospitaalapotheek het
gebruik van medicinale kruiden toe en zangers en een
luitist laten je op een andere manier genieten van de
wereldberoemde werken in de hospitaalkerk.
In de Groeningetuin, tenslotte, werkt jazzmuzikant
en kunstenaar Peter Jacquemyn zijn boomsculptuur af. De Werf zorgt voor een prikkelende jazz act
die zowel in de tuin van Groeninge als op de andere
locaties te zien en te horen zal zijn. In het Groeningemuseum interpreteert het poëziegezelschap 'het
Venijnig Gebroed' op eigenzinnige wijze enkele topstukken uit de collectie.
De drie museumlocaties zijn gratis toegankelijk. Het
centrale verzamelpunt is het Arentshof, waar Brugge
Plus garant staat voor een gezellig zomerterras met
drie sfeervolle concertjes, onder meer met de bands
Steam en Arto Mundo.

Dinsdag 1 tot en met
zondag 6 juli

Dinsdag 1 juli

Sportkriebels
Vama Veche
Avontuurlijke
Gratis zomerfestival sportdag voor
8- tot 16-jarigen
Van 14.00 tot 1.00 uur
Astridpark

Vama Veche is niet enkel een Roemeens vakantiedorpje aan de Zwarte
Zee. Sinds 2009 is het ook bekend
als het gezelligste zomerfestival van
Brugge en omstreken.
Vama Veche in het Astridpark is een zomerse vrijstaat met tonnen goede live
muziek van jonge, straffe bands, groovy tunes van de platendraaiers, hopen
sfeer op het zomerse terras. Op het
programma staan zotte performances
en interventies, workshops, zuiderse
spijzen, een aanstekelijke portie waanzin en niets dan goede vibes.
Dit jaar krijgt Vama Veche bovendien
de eer om de Brugse festivalzomer op
gang te trappen. Een sfeervol begin
van de vakantie!

www.vamavache.be

Van 9.30 tot 15.30 uur
Koude Keuken, Prange Weidedreef

Het domein de Koude Keuken is op
dinsdag 1 juli 2014 het decor voor het
sportieve evenement Sportkriebels.
Deze avontuurlijke sportdag is er
voor kinderen en jongeren van acht
tot zestien jaar.
Op het menu staan meer dan veertig sporten: aerobic, boogschieten,
voetbal, mountainbiken, paardrijden,
badminton, lasershooting, deathride,
schietlapschieten, duiken, basketbal,
skeeleren ...
Deelnemen kost 6 euro bij voorinschrijving en 8 euro op de dag zelf.

sportdienst@brugge.be of
t 050 72 70 00.

Elke woensdag in juli
en augustus

Klinkende Kroegen
Gratis optredens in en rond
Brugse kroegen
Van 20.00 tot 0.00 uur
Verschillende locaties in
de Brugse binnenstad:

2 juli in Café Vlissinghe, De Coulissen,
Joey’s Café
9 juli in De Verloren Hoek
16 juli in ‘t Zwart Huis, Café Rose Red,
Duvelorium
23 juli in Charlie Rockets, Druid’s Cellar, Brugsch Bieratelier/De Wijngaert
30 juli in L’Estaminet, Punta Est, Vuurmolen
6 augustus in Wijnbar Est, De Patio,
The Vintage
13 augustus in Eiermarkt, Belleman
Pub, De Snuffel
20 augustus in ‘t Hof van Beroep, ‘t Gezelleke, Comptoir des Arts
27 augustus in Nocturne, ‘t Risico, De
Vetten Os.
Het volledige programma vind je op
www.brugge.be
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Vrijdag 4 juli

Elke donderdag van 3 juli tot 28 augustus

Strandloop Zeebrugge

Filmophetstrand

20.00 uur
Badengebouw, Zeedijk, Zeebrugge

Vanaf 14.30 uur
Strand Zeebrugge

Op vrijdagavond 4 juli is onze Noordzee opnieuw het
decor voor de Strandloop Zeebrugge, een sportief evenement dat start op de Zeedijk en finisht op het strand.
De deelnemers kunnen kiezen uit 0,6 (kids run), 5 of
10 kilometer. De 10 kilometerloop is meteen ook de
openingsmanche van het Delhaize Loopcriterium van
de Kust 2014.

Elke donderdag van juli en augustus wordt het strand
van Zeebrugge omgetoverd tot een gratis openluchtbioscoop. In de namiddag worden twee jeugdfilms
vertoond en om 20.00 uur staat de hoofdfilm op het
programma.
Dit jaar staan alle hoofdfilms in het teken van de Belgische cinema. Met Marina, Rundskop, Het Vonnis,
Soeur Sourire, The Broken Circle Breakdown, Le Silence de Lorna, Swooni, De zaak Alzheimer en Iedereen beroemd! zetten we filmmakers uit eigen land in
de spotlights.
Voor het jongere publiek staan om 14.30 uur onder
andere Frozen, Ice age 4, Toy Story 3 en Verschrikkelijke Ikke 2 op het programma. Om 16.30 uur volgt
telkens een film geselecteerd door het jeugdfilmfestival, met dit jaar onder meer Koning van Katoren, Pim
& Pom, Otto is een neushoorn en De Superheld.

De Strandloop Zeebrugge werd in 2013 opgefrist en
het nieuwe parcours, inclusief de wandelpromenade
Saint-Georges’ Day-wandeling, werd fel gesmaakt.
Dit jaar is de elektronische tijdsregistratie nieuw.
Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een attentie
en wie tijdig inschrijft, kan met een gepersonaliseerd
borstnummer lopen.

Inschrijven via www.star-tracking.be
www.bruggeplus.be

Dinsdag 1 juli tot zondag 31 augustus

Zon, Zee … Zorgeloos

Een toegankelijk strand voor iedereen
Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge, Badengebouw
Zon, Zee … Zorgeloos is een initiatief om mensen met
mobiliteitsproblemen op een comfortabele wijze een
gezellige dag op het strand te laten doorbrengen.
In het Badengebouw zijn een aangepast toilet en een
aangepaste douche. Je kunt er gratis strandrolstoelen en een tiralo lenen. Met die tiralo kun je tot bij
het water geraken. Jobstudenten/assistenten staan
altijd klaar om je te helpen.
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Dinsdag 1 juli tot zondag 31 augustus,

Strandbibliotheek
Elke dag van 11.00 tot 18.00 uur
Strand Zeebrugge, tegenover het Badengebouw
Was er naast je badhanddoek, duikbril, zwembroek en
zonnecrème geen plaats meer voor een goed boek?
Geen probleem! De rood-witgeschilderde strandcabine van de Openbare Bibliotheek Brugge is ook dit
jaar weer tot de nok gevuld met (jeugd)boeken, strips
en tijdschriften. De strandbib is zeven dagen op zeven
open, weer of geen weer.
Iedereen is welkom en een boek lenen is gratis. Ook
voor niet-bibliotheekleden!

Vrijdag 4, 11, 18 en 25 juli: folkloredans
Zaterdag 5, 12, 19, 26 juli en
2, 16, 23, 30 augustus: salsa
Zondag 6, 13, 20 en
27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 augustus: tango

Dansen op de Vismarkt
Internationale folkloredans, Salsa en
Argentijnse Tango
© Tom Vanbesien

Telkens van 18.00 tot 22.00 uur
Vismarkt
De Vismarkt is deze zomer dé plek voor wie van dansen
houdt. Elk weekend in juli en augustus kun je gratis meedoen: op vrijdag volksdansen, op zaterdag salsa en op zondag Argentijnse tango.

Vrijdag 4 juli

Brugge Swing Night
20.00 uur
Burg
Koninklijke Fedekam West wil met dit préludeconcert van
de Fedekam Taptoe een nieuwe traditie starten in Brugge
door blaasmuziek te combineren met een andere kunstvorm. Voor deze eerste editie koos ze voor bigband & zang.
Koninklijke Fedekam West mikt op het grote publiek, met
Swing Time Society & The Bare Necessities. Deze twee
Brugse groepen treden zowel apart als samen op.
Info & tickets: www.fedekam.com

Zaterdag 5 juli

Fedekam Taptoe
21.00 uur
Burg
De 27ste editie van de Fedekam Taptoe is een non-stop
spektakel van de beste mars- & showbands uit binnen& buitenland. Dit jaar staat een speciale samenwerking
met het wereldcongres van de beiaard op het programma, met de Show- & Marchingband K&G Leiden (NL), KH
Het Gildemuziek Roeselare met special guest Lia Linda,
Danstheater Aglaja en twee mobiele beiaarden uit Praag
& Gdansk als uitvoerders.
Info & tickets: www.fedekam.com
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Woensdag 9 juli

Midzomerrun Brugge

Na een geslaagde eerste editie volgt
op woensdag 9 juli de tweede Brugse
Midzomerrun. Deze loopwedstrijd
trekt door de Brugse binnenstad op
valavond, een moment waarop de
rust in de stad terugkeert en toeschouwers en lopers kunnen genieten van de sfeervolle verlichting en
een streepje muziek. Er worden meer
dan tweeduizend sportievelingen aan
de start verwacht. BruggeINspraak
sprak met organisator Ivan Degrieck.
BruggeINspraak Midzomerrun is
de opvolger van 'Brugge Loopt'?
IVAN DEGRIECK 'Brugge Loopt' vond
drie keer plaats, met om en bij de
500 deelnemers. Vorig jaar kreeg de
wedstrijd de nieuwe naam ‘Midzomerrun.’ De nieuwe formule bleek
meteen een schot in de roos, want
er kwamen 1.300 deelnemers aan de
start.
BruggeINspraak Hoe ziet het parcours eruit?
I. DEGRIECK Er zijn twee afstanden die starten en aankomen op de
skeelerpiste van de site Jan Breydel. Er is een wedstrijd van 6 km die
zich situeert in de groene omgeving
van het Jan Breydelstadion en er is
een wedstrijd van 13 km die naar de
binnenstad trekt om daar een mooie
lus te maken in het centrum. De vele
muziekjes onderweg zullen de deelnemers een speciaal gevoel geven,
vooral in de avonduren wanneer de
stilte valt over de stad. Beide afstanden starten samen om 21.30 uur en
splitsen zich af na juist 1 km.

BruggeINspraak Er staat die avond
ook een kidsrun en een loop voor
mensen met een beperking op het
programma?
I. DEGRIECK Dat klopt, ik wil iedereen
de kans geven om te bewegen in een
leuke sfeer, ook mensen die in grote wedstrijden niet aan bod komen.
Deze wedstrijd start om 20.00 uur en
vindt plaats op de site Jan Breydel.
BruggeINspraak Moet je als loper
geoefend zijn om deel te nemen?
I. DEGRIECK Neen, zeker niet. Het
is een wedstrijd voor een goed doel,
waar sfeer, animatie en muziek het
belangrijkste zijn en niet de prestatie op zich. Deelnemen, genieten
onderweg en bewegen voor je eigen
gezondheid - met of zonder vrienden
en familie - staan voorop.
BruggeINspraak De opbrengst van
Midzomerrun gaat naar een goed
doel?
I. DEGRIECK Dit jaar is dat enerzijds
de basisschool Spermalie en anderzijds het palliatief centrum Heidehuis
in Sint Michiels. Daarnaast schenkt
sponsor Lampiris 1 euro per deelnemer die in een T-shirt van de wedstrijd loopt. Last but not least kunnen de deelnemers bij inschrijving
vrijwillig 2 euro storten voor UNICEF.
De organisatie legt dan 1 euro bij.
Alle wedstrijden die ik organiseer
zijn voor goede doelen. Ik heb tijdens
mijn mooie carrière als atleet zoveel
voldoening gekregen van het lopen
dat ik nu iets terug wil doen voor
mensen die het hard nodig hebben.

Info en inschrijvingen:
www.lopenvoorhetgoededoel.be
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© Kate's Photography

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

Maandag 14 juli tot en met vrijdag 18 juli

Uitwijken juli
Cultuur op toer in Brugse wijken

Zaterdag 19, zondag 20 en
maandag 21 juli

Vijf Brugse wijken

Cirque Plus

De week voor het circusfestival Cirque Plus trekt Uitwijken met
een circusact naar de Brugse wijken. Dit jaar kun je de voorstelling ‘Démodés’ van Leandre & La Tal (ES) gaan bekijken in
vijf Brugse wijken.
Nadat ze door het circus ontslagen werden, zijn drie clowns
doelloos aan het rondzwerven. Stilaan krijgen we de ware karakters achter de rode neus te zien, en even later zelfs de ware
clowns achter de karakters. Wat er ook gebeurt, een clown blijft
een clown, altijd op zoek naar een lach, altijd op zoek naar een
hooggeëerd publiek.

Data en locaties op www.uitwijken.be
De bar gaat open om 18.30 uur. De voorstelling is gratis,
duurt een uur en start telkens om 19.00 uur.

Gratis circusfestival
Van 13.30 tot 21.00 uur.
Tuin Grootseminarie,
(ingang via Peterseliestraat)

Cirque Plus is het jaarlijkse
gratis circusfestival voor groot
en klein, jong en minder jong.
Na zeven edities is het festival
uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brugse zomeraanbod.
Humor, acrobatie, een vleugje
emotie en heel veel sfeer zijn de
rode draad doorheen het driedaagse circusfestival. Op het
gezellige terras onder de bomen kun je even tot rust komen,
een hapje eten en iets drinken.

www.cirqueplus.be
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Zondag 6 juli

Carillon & Tango
Van 15.00 tot 16.30 uur,
gevolgd door tangovoorstelling
door Pasos de Brujas
Markt

Het carillon & tangoconcert van 2013
smaakte naar meer, veel meer. De barokke beiaard en de Argentijnse tango vloeien
opnieuw naadloos samen om de Rio de la
Plata rechtstreeks naar de Brugse Markt
te brengen. Voor de tweede keer wordt het
voorhof van het Belfort omgetoverd tot
een ware latino-ballroom. Dit maal full
force, met de torenbeiaard en twee mobiele beiaarden. Na deze muziekexplosie
danst Pasos de Brujas nog passioneel
verder tot 18.00 uur.

Donderdag 10 juli

11 juliviering met optreden van
Scala & Kolacny Brothers
Van 21.30 tot 0.00 uur
Burg

Om nog meer uitstraling te geven aan de Vlaamse Feestdag, slaagde het
Brugse 11 Juli-Komitee erin om het ondertussen tot in Amerika bekende
koor Scala & Kolacny Brothers naar de Breydelstad te halen. Op donderdagavond 10 juli nemen Scala & Kolacny Brothers het podium op de Burg
in voor een uniek openluchtoptreden. Ze zullen die avond ook enkele Nederlandstalige nummers spelen.

© Tom Van Besien

Gratis
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Vrijdag 11 juli

Burgrock
Van 13.00 tot 0.00 uur
Burg

Gorki en Brugse Elements headliners van tiende editie
Burgrock vzw organiseert op 11 juli een ronkende muzikale dag
met verschillende muziekgenres. Om 13.00 uur wordt het startschot gegeven voor de Burgrock rockrally, met enkele talentvolle groepjes. Met de feeërieke Burg als decor strijden zij voor
eeuwige roem. Daarna is het de beurt aan Calling Susan, het
jonge geweld dat vorig jaar de hoofdprijs wegkaapte.
De headliners van deze jubileumeditie zijn de Brugse band
Elements en het onnavolgbare Gentse Gorki. De groep rond
Luc Devos bestaat dit jaar 25 jaar en dat zullen we geweten hebben, met een show bomvol onvervalste Gorki-klassiekers. Een dj-set en visualshow van Dirk Stoops sluit de
avond feestelijk af.
BruggeINspraak sprak met Sam Claeys van de groep Elements.
BruggeINspraak Elements is een verzameling van muzikanten die hun sporen in de muziek al hebben verdiend?
SAM CLAEYS De groep bestaat uit mezelf voor zang en bas,
Johan Isselee op drums, Geert Maertens op gitaar en Chris
‘Hazy’ De Neve voor gitaarpartijen en backings. We hebben
allemaal onze sporen verdiend in verschillende groepen,
zoals Red Zebra, His Royal Fume, Colours, MASK, After All
en Der Klinke.
BruggeINspraak Hoe zouden jullie de muziek van Elements omschrijven?
S. CLAEYS Wij maken muziek met een moderne feel, vergezeld van een stevige brok melancholie. Neem 'landscaping
synths', voeg daar repetitieve drums, gitaren en een melancholische stem aan toe en je komt uit bij Elements. Iedereen

in de groep steekt zijn eigen invloeden in de muziek, van het
geluid van nieuwe bands tot muziek uit de eighties. Als we er
enkele namen op kleven, zijn dat die van Joy Division, Biffy
Clyro, The Cure, Elbow en Manic Street Preachers.
BruggeINspraak Hoe bouwen jullie een liveset op?
S. CLAEYS We vliegen er in met de openingstrack van onze
debuutcd/lp, en bouwen op, zoals een set moet opgebouwd
worden. De single ‘Renegade’ passeert natuurlijk ook de
revue, net als enkele nieuwe nummers. We spelen ook een
paar herkenbare covers en natuurlijk vergeten we de muziek van Red Zebra niet. Wie dat wil, kan op de avond van
Burgrock ook onze cd/lp kopen.
BruggeINspraak Jullie spelen in eigen stad. Brengt dat
extra zenuwen met zich mee?
S. CLAEYS In eigen stad optreden geeft een enorme boost,
vooral omdat er op dat moment veel vrienden en familie
voor je neus staan! Sowieso ben ik altijd nerveus voor een
optreden. Gelukkig gaat die nervositeit snel over als ik op
het podium sta. Op Burgrock optreden is wel speciaal. De
Burg is een van de mooiste pleinen van ons land. Als muzikant kun je musiceren met zicht op de Halletoren, een
unieke belevenis. Dan ben ik trots om Bruggeling te zijn.
Laat ons hopen op mooi weer en een pak volk, uiteraard!
BruggeINspraak Hoe zien jullie de toekomst voor Elements?
S. CLAEYS Onze plannen zijn eenvoudig: veel optreden om
onze muziek dichter bij de mensen te krijgen. Als de tijd rijp
is, dan nemen we een volgende cd/lp op.

Zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 juli

Brugge Tripeldagen
Bijna-gratis muzikaal volksfeest
Zaterdag 19 en zondag 20 juli, van 20.00 tot 0.00 uur
Maandag 21 juli, van 17.30 tot 0.30 uur
Markt

In het kader van de nationale feestdag staan traditioneel de
Tripeldagen op het programma. Naast het bekende Brugse
bier zijn sfeer en muziek de vaste ingrediënten van deze
driedaagse. Drie dagen lang is de Markt het kloppende hart
van Brugge. De eerste twee dagen betaal je een symbolische euro, de derde dag is de toegang tot de Markt gratis.
Op 19 juli staan Lindsey, David Van Dyck en Ontpopt op het
programma.
Op 20 juli treden Boogie Boy en The Soulbrothers op.
Op 21 juli is het de beurt aan Herbert, Le Grand Julot en
Edje Ska. Vlaanderen Zingt sluit het feest af.
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2

Zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 juli

33ste Cactusfestival
Minnewaterpark
Het Cactusfestival maakt zich op voor de komst van Massive
Attack en internationale helden als The Afghan Whigs, Mogwai, Mark Lanegan, Caribou, Jamie Woon, Conor Oberst,
The Notwist …
Ook de Belgische muziekscene is goed vertegenwoordigd.
Selah Sue, Arsenal, Admiral Freebee, School Is Cool en Intergalactic Lovers zullen er volwaardige concertsets spelen
op een en hetzelfde podium.
Tijdens de pauzes is er ruimte voor de (gezond) etende én
spelende mens, met een internationaal aanbod aan democratisch geprijsde spijzen. Er is kinderanimatie en het park
zit in een uniek kleedje, met onder meer een extra locatieproject van FERM.

Info en tickets: www.cactusfestival.be

© Guy Kokken

Zondag 13 juli

Intergalactic Lovers
Lara Chedraoui (zang), Brendan Corbey (drums),
Maarten Huygens (gitaar) en Raf De Mey (bas) maken
het mooie weer bij de groep Intergalactic Lovers en
zullen dat ook doen op zondag 13 juli op het podium
van het Cactusfestival. BruggeINspraak sprak met
Lara Chedraoui.
BruggeINspraak Hoe zou je zelf de muziek van Intergalactic Lovers omschrijven?
LARA CHEDRAOUI Ik zou zeggen: indie poprock. Wij
maken muziek voor iedereen en die stelling klopt ook
wel als ik naar ons publiek kijk. Ik zie meestal een
gemengd publiek van jongeren en ouderen staan tijdens onze optredens.
BruggeINspraak Jullie debuutcd 'Greetings & Salutations' hebben jullie in eigen beheer opgenomen. Lessen getrokken?
L. CHEDRAOUI Dat platen maken veel geld kost! Een
cd opnemen wordt misschien romantisch voorgesteld, maar het is vooral hard werken om een goede
schijf te creëren. Voor de opname van onze nieuwe
cd 'Little Heavy Burdens' hadden we een maand gereserveerd, maar het zijn er uiteindelijk twee geworden. Het was een lastig proces om twee maanden
onttrokken te worden aan de mensen die je graag
ziet. Onze producer stond erop om heel gedetailleerd
te werk te gaan. Hij wilde de lat voor ons nog ietsje
hoger leggen, tot drie cijfers na de komma.
BruggeINspraak De naam van Intergalactic Lovers
vinden we ook vaak terug op buitenlandse affiches.
L. CHEDRAOUI We spelen graag in ons land - het is
ons thuisfront -, maar we vinden het super om te
toeren en op de baan te zijn. Een tournee is intens
schoon en heel intensief. Het is vooral veel: opstaan,
rijden, uitladen, spelen, inladen, rijden, slapen, rij-

den, uitladen. Maar ons hoor je niet klagen, hoor,
want elke dag kunnen we in een andere stad vertoeven en nieuwe mensen ontmoeten. De reacties zijn
tot nu toe zeer positief.
BruggeINspraak Hoe verzorg je je stem?
L. CHEDRAOUI Door veel te slapen, maar dat gebeurt
niet altijd. Als we een lange tournee ondernemen, is
dat wel niet vol te houden. Dan is het zaak om op
tijd naar bed te gaan om de stem te sparen. En lauw
water drinken, dat helpt ook wel.
BruggeINspraak Krijgen jullie soms vreemde verzoeken?
L. CHEDRAOUI We hebben een concertreeks in Duitsland achter de rug. Duitsland is het land van de handtekeningenjagers. Sommige mensen stonden twee
à drie uur voor een optreden al te wachten op een
handtekening van ons. Eén iemand had foto's mee
van iemand anders en was ervan overtuigd dat ik op
die foto stond, maar dat klopte niet. Het meisje op de
foto was een vriendin van mij, maar hij bleef maar
volhouden dat ik het was. Ik heb dan maar een handtekening op zijn foto gezet … met een andere naam.
BruggeINspraak Jullie spelen op zondag 13 juli
in het Minnewaterpark. Wat is jullie band met het
Cactusfestival?
L. CHEDRAOUI We stonden er al eens op het podium
en we hebben het festival al een paar keer als bezoeker meegemaakt. Het is een heel tof en gezellig evenement met een schitterende affiche, ik kijk er echt hard
naar uit. We zijn zeer tevreden waar we nu staan en ik
zou graag binnen enkele jaren kunnen zeggen dat we
de wereld aan het veroveren zijn! Ik hoop dat we dan
nog allemaal goede vrienden zijn en samen muziek
maken waar we allemaal nog steeds achter staan.
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van 25 juli tot en
met 7 augustus
Moods!

Vrijdag 25 juli
Klinkers is niet meer. Vanaf 2014 gaat
het stadsfestival verder onder de
naam 'Moods!'. Tussen 25 juli en 7 augustus is de historische Brugse binnenstad het decor voor concerten van
onder meer Suzanne Vega (25 juli),
Sophia (26 juli), Babylon Circus (1 augustus), The Magic Numbers en Melanie De Biasio (6 augustus). 'Moods!'
wordt een sfeerfestival, met een mix
van gratis- en betalende concerten.
www.moodsbrugge.be
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Suzanne Vega (USA) - Ethias session
20.30 uur
Burg
Suzanne Vega is een New Yorkse dame die een hele generatie vrouwelijke singer-songwriters de weg wees.
Voorzien van akoestische gitaar, een koele, maar stijlvolle
stem en poëtische teksten zette Suzanne breekbare juweeltjes neer als Marlene On The Wall, Luka en Tom’s
Diner. Nog steeds heeft deze popgodin het patent op intelligente, melodieuze en folkie popsongs. Viva La Vega!

Zaterdag 26 juli

Woensdag 30 juli

Sophia (USA) Ethias session: Sarah Carlier (B)

Buika (E)

20.30 uur
Burg
Sophia is de band rond fulltime melancholicus Robin
Proper-Sheppard. Volgens het woordenboek Grieks-Nederlands betekent het ‘wijsheid’, en ook het grote muziekwoordenboek levert de w op, maar dan eerder die van ‘welgemeend’, ‘welbespraakt’ en ‘weemoed’.
Proper-Sheppard (ex The God Machine) werpt zich al acht
albums lang op als superhero-songwriter. “Nog een”, denk
je misschien onterecht, want in de handen van Sophia krijgen platgezongen paden een vers laagje asfalt. Grijs, jawel,
maar even robuust en overtuigend. Expect something different. Expect something wonderful!

21.30 uur
Binnenplein Gruuthuse, Dijver 17
María Concepción Balboa Buika, kortweg Buika, is de eigengereide koningin van de flamenco en zoveel meer!
De Mallorcaanse zangeres (kind van Afrikaanse politieke
vluchtelingen) is een revelatie. Haar kleine lijf herbergt
een enorme stem die schippert tussen flamenco en jazz.
Ze klinkt nu eens uiterst rauw, dan weer verleidelijk sensueel. Een van de meest atypische, maar ook meest boeiende Spaanse artiesten van het moment én de lieveling van
Pedro Almodóvar. Zingen doet ze over vrijheid: politieke
vrijheid, die ze van haar ouders meekreeg, maar ook emotionele en seksuele vrijheid. Met haar uitzonderlijke stembereik en hypnotiserende présence neemt ze de luisteraar
op sleeptouw voor een uiterst emotioneel concertavontuur.
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Zaterdag 2 augustus

The Magic Numbers
(UK) - Ethias session:
Ewert And The Two
Dragons (EST)
Donderdag 31 juli

Nils Frahm (D)

Vrijdag 1 augustus

Babylon Circus (F) Ethias session

20.30 uur
Burg
21.30 uur
Binnenplein Gruuthuse, Dijver 17
Olafúr Arnalds, Hauschka, Jóhann
Jóhannsson, Ludovico Einaudi, A
Winged Victory For The Sullen, Efterklang … het zijn gelijkgestemde zielen
van pianist, componist en producer
Nils Frahm.
Met breekbare en meeslepende composities ontvoert hij zijn publiek naar
zijn virtuoze microkosmos waar de
stilte tussen noten op gelijke voet leeft
met de muziek zelf. Met de releases
van zijn solo pianoalbums vanuit zijn
eigen Durton Studio slash laboratorium kreeg hij zelfs Radiohead’s Thom
Yorke in vervoering. Ook de internationale pers spaarde geen superlatieven
om Frahm het schoonste muziekfirmament in te prijzen.
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20.30 uur
Burg
Deze losgeslagen circustroep uit Lyon
heeft good vibes op overschot. Baudelaire en Shakespeare go ska-rock met
een pikant dipsausje van reggae-ragga-dub binnen handbereik. Kortom,
het soort muzikaal enthousiasme dat
we ook al kennen van Mano Negra.
Verwacht geen roze olifanten in een
gestreepte pyjama, want dit circus
brengt vanachter haar rode neus zowaar een geëngageerde boodschap.
Intelligente ambiance, dus. Brugge
staken ze al zes keer moeiteloos in
hun achterzak: “We voelen ons zo
goed in België dat we overwegen om
hier politiek asiel aan te vragen.”
In afwachting daarvan worden deze
muzikanten alias fratsenmakers nog
eens op jou losgelaten.

De magische cijfercombinatie voor
een kilometersbrede glimlach. De
roots van broer en zus Stodart en
broer en zus Gannon omhelzen samen de halve aardbol en daar zijn hun
songs niet rouwig om: vreedzame gitaarballads die het collectieve humeur
resoluut ontzuren. Wees op je hoede
voor hun infectueuze songs genre
‘Mornings Eleven’, ‘Forever Lost’ en
‘Love Me Like You’!

Donderdag 7 augustus

Grupo Flamenco
Jesus Carmona feat.
Vanessa Coloma (E)

Woensdag 6 augustus

Zaterdag 9 augustus,

Melanie De Biasio (B)

Benenwerk
Ballroom
Brugeoise
Groot gratis dansfestijn
21.30 uur
Binnenplein Gruuthuse, Dijver 17

21.30 uur
Binnenplein Gruuthuse, Dijver 17
Niemand die haar had horen aankomen,
deze Melanie De Biasio, en zie: met
haar tweede album ‘No Deal’ scoorde
ze vorig jaar meteen een wereldplaat!
De Biasio kleurde al snel buiten de lijnen van de pure jazz waarmee ze haar
carrière startte. Haar mysterieuze stem
vlijt zich elegant in de schaduw van Nina
Simone en Beth Gibbons van Portishead. Ongrijpbare, bluesy jazz met een
hoge gevoelsfactor én dito temperatuur.
Jazz, but not as we know it!
De Biasio verkocht vorig jaar de AB
uit in een vingerknip en staat deze
zomer onder meer op Rock Werchter.
Faut le faire!

In ‘7 Balcones’ neemt Jesus Carmona
zijn publiek mee op een autobiografische reis langs de zeven flamencosteden die hem beïnvloed hebben. De
voor deze steden zo typische flamencostijlen vormen de rode draad van
deze voorstelling.
Jesus Carmona is de verpersoonlijking van de meest mannelijke stijl
uit de flamencodans. Met zijn fabelachtige techniek en het integer en
authentiek plezier dat zijn dansstijl
uitstraalt, betovert hij zijn publiek.
Zijn wilde sprongen en pirouettes,
maar ook zijn gestileerde armbewegingen lijken ware poëzie. Carmona’s
voetenwerk is ongeëvenaard. Hij is de
meest complete exponent van de hedendaagse flamencodans.
In Brugge wordt Jesus Carmona begeleid door twee zangers, een gitarist en
de talentvolle jonge danseres Vanessa
Coloma. Coloma is een van de meest
gevraagde flamencodanseressen in de
beroemdste Tablaos van Madrid.

Van 18.30 tot 2.00 uur
Brugge
Historische binnenstad

In de historische binnenstad vind
je elf verschillende ballrooms met
evenveel verschillende soorten
dansmuziek. In iedere ballroom
kun je, opgezweept door livebands
en dj's, de beste danser in jezelf
naar boven halen. Van salsa, burlesque, disco, tango en lindy hop
over streetdance en ragga naar
electro en future techno: iedereen
maakt deze Ballroom Brugeoise
naar believen tot de zijne!
Met liveconcerten en dj-sets van
o.a. Raving George (B), NT89 (NL)
TWR72 (NL), Tempo Forte (CUBA),
The Rock ‘n’ Roll Society (UK), The
Ballroom Orchestra (B), The Folklof
Orchestra (B), Tango 02 (B), Silent
Disco (NL) ...
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Vrijdag 1 tot zondag 10 augustus

MAfestival - Metamorfosen
Oude Muziek in Brugge
© Paul Willaert

Verschillende locaties in de Brugse binnenstad
en het Ommeland

"Oude klassieke muziek voor een groot publiek."
MAfestival Brugge is een van 's werelds meest bekende en belangrijke festivals voor Oude Muziek. Het festival gaat tussen
1 en 10 augustus 2014 op zoek naar gedaanteveranderingen
in de muziek en omvat verschillende pijlers. Tien dagen lang
worden er verrassende en kwaliteitsvolle concerten georganiseerd op unieke locaties in Brugge en het Ommeland. BruggeINspraak sprak met festivaldirecteur Tomas Bisschop.
TOMAS BISSCHOP Dit jaar lieten we ons inspireren door
een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden:
Ovidius' Metamorfosen. Tussen 1 en 10 augustus gaan we
op zoek naar transformatie in de muziek met internationale kleppers als Jordi Savall, Giovanni Antonini, Vincent
Dumestre en Amandine Beyer.
MAfestival investeert ook in jong aanstormend talent. Ook
de nieuwste generatie musici, met dirigenten Leonardo
García Alarcón en Sébastien Daucé, veelzijdig blokfluitist
Erik Bosgraaf en gereputeerd violiste Amandine Beyer bewijzen elk op hun eigen manier dat de muziekgeschiedenis
een aaneenschakeling van metamorfosen is. Op het concertprogramma staan ook jonge ensembles als Cappella
Mediterranea of Ensemble Correspondances en beloftevolle muzikanten als Olivier Fortin en Elizaveta Miller, beide
laureaten van onze Internationale Wedstrijd Musica Antiqua. In 2014 focust dit concours en de expo voor historische
instrumenten op melodie-instrumenten.
Bovendien zijn er ook evenementen als de festivaldag in
Lissewege en het fel gesmaakte Vélo Baroque, talrijke lezingen en inleidingen, een muziekvakantie voor kinderen en
gratis concerten tijdens de Fringereeks in het Provinciaal
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Hof. Deze combinatie maakt van MAfestival een bruisende
Brugse oudemuziektiendaagse!
BruggeINspraak Is het festival ook geschikt voor een publiek dat niet zo vertrouwd is met klassieke muziek?
T. BISSCHOP Zeker. We vinden het heel belangrijk om binnen MAfestival ruimte te scheppen avontuur, diversiteit en
laagdrempelige concerten. Het resultaat is een zeer divers
festivalprogramma. In Lissewege brengt virtuoos blokfluitist Erik Bosgraaf zijn eigenzinnige interpretatie van Vivaldi's Vier Seizoenen en herken je muziek van Dowland en
tijdgenoten op elektrische gitaar.
Nerf, de nocturne op zaterdag 2 augustus, laat zeker niemand onberoerd. Het oudemuziekensemble Zefiro Torna
slaat voor dit project de handen in elkaar met figurentheatergezelschap Ultima Thule. Samen brengen ze een prachtig muzikaal verhaal van onvoorwaardelijke liefde tussen
twee eeuwelingen. Ook de Fringereeks is een aanrader
voor wie kennis wil maken met oude muziek.
BruggeINspraak Lissewege vormt een belangrijke locatie voor het MAfestival.
T. BISSCHOP Lissewege is een pittoresk dorp met unieke concertlocaties. Het eerste concert vindt altijd plaats in Schuur
Ter Doest, een locatie die geschiedenis ademt en geen alledaagse concertlocatie is. Dat is zeker een extra troef. Elk jaar
wordt er speciaal voor MAfestival ook een Spiegeltent opgebouwd; een tweede unieke concertlocatie. Tot slot heeft de
kerk van Lissewege een prachtige unieke akoestiek.
www.mafestival.be

Zondag 10 augustus

Vélo Baroque
Een muzikale fietstocht
door het
Brugse Ommeland

Zondag 3 augustus

MAfestival in Lissewege

11.00 uur
Schuur Ter Doest, Ter Doeststraat
14.00 & 18.00 uur
Kerk Lissewege, Willem van Saeftingestraat 1
16.00 uur
Spiegeltent, Walram Romboudtstraat 17, Lissewege

Op zondag 3 augustus trekt MAfestival voor de
zesde keer naar Lissewege voor een minifestival
met een gevarieerd concertaanbod in het pittoreske dorp. Op het programma staan vier verrassende concerten. Het elektrische-gitaarkwartet
Zwerm laat zich inspireren door John Dowland en
tijdgenoten. Les musiciens de Saint-Julien nemen
je mee op sleeptouw in het Schotse 18e-eeuwse
repertoire en jazzpianist Rembrandt Frerichs laat
horen hoe hedendaags historisch instrumentarium kan klinken. Blokfluitvirtuoos Erik Bosgraaf
en zijn ensemble Cordevento sluiten de festivaldag
af, met een eigenzinnige en boeiende interpretatie
van Vivaldi’s Vier Seizoenen.

Vanaf 10.00 uur
Brugge, Damme en het Ommeland
Vélo Baroque combineert Oude Muziek
met een fietstocht door het Brugse
Ommeland. Zeven verrassende concerten op unieke locaties markeren
een lus van 30km langs Brugge, Male,
Damme en Vivenkapelle. De korte
concerten worden herhaald, zodat iedereen zijn eigen route kan bepalen.
Het volledige programma en parcours
kun je binnenkort raadplegen op

www.velobaroque.be
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Zaterdag 9 en zondag 10 augustus

WECANDANCE
Electronic Beach Festival
Van 12.00 tot 0.00 uur
Zeedijk 1, Zeebrugge

WECANDANCE staat garant voor muziek en sfeer in een uniek
decor: het Zeebrugse strand. De decoratieploeg van het festival laat zich dit jaar inspireren door de kleurrijke Egyptische
cultuur. Net zoals vorig jaar biedt het festival een totaalbeleving. Proef een vleugje wereldkeuken op het strand en geniet
in stijl van dit evenement.
Dit jaar is er muziek op vier podia, met verschillende muziekgenres. Urban Eclectic is de nieuwkomer. Dompel jezelf onder
in de wereld van WECANDANCE met beats van 'Noordzee Coachella', 'Burning Man on the Beach', 'Navajo Chic', 'Seaside
Pharaohs & Cleopatra' en 'Egyptian Lovers'.
BruggeINspraak sprak met organisator Bart Roman.
BruggeINspraak Waarvoor staat WECANDANCE?
BART ROMAN Je kunt het omschrijven als 'Electronic Beach
Festival'. Op het strand brengen we kwaliteitsmuziek: van
hip hop tot techno voor een volwassen en trendy publiek.
Aangezien we elk jaar met een thema werken, moedigen we
onze festivalgangers aan om zich te verkleden. We besteden
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ook veel aandacht aan de decoratie. We bieden ons publiek
geen junkfood aan, maar een variëteit aan lekker kwalitatief eten. Kortom, WECANDANCE is een totaalbeleving.
BruggeINspraak Vorig jaar vond de eerste editie plaats.
Hoe hebben jullie dit debuut geëvalueerd?
B. ROMAN We kregen enorm veel complimenten. Er is
zeker ruimte voor verbetering, maar de positieve toon is
gezet. De positieve feedback die we kregen, vormt een solide basis waarop we verder kunnen bouwen. De grootste erkenning die we voor onze eerste editie kregen was
de Red Bull Electropedia Award voor Best Breakthrough
Festival. Dat was een opsteker voor alle medewerkers van
WECANDANCE.
BruggeINspraak Welke meerwaarde biedt Zeebrugge
voor jullie festival?
B. ROMAN Zeebrugge kan enkele fantastische troeven op tafel gooien. Een festival aan het strand is op zich al bijzonder,
maar ook de bereikbaarheid van de badgemeente is optimaal.

BruggeINspraak Jullie werken elk jaar met een thema.
Wat wordt het dit jaar?
B. ROMAN Egyptian lovers. Denk aan piramides, sfinxen,
goud ... We proberen elk jaar te vernieuwen met een verrassend thema.
BruggeINspraak De capaciteit is nu 'beperkt' tot 5.000
mensen per dag. Mikken jullie nog op 'groei' voor de komende jaren?
B. ROMAN Een kleine groei is mogelijk, maar we willen
zeker een gezellig boutique festival blijven. We willen liever groeien op een andere manier, bijvoorbeeld door dit
jaar ook een camping te voorzien.
BruggeINspraak Wie siert de affiche voor deze editie?
B. ROMAN We hebben een heel mooi aanbod, met Claptone, Lefto, Monsieur Moustache, Neon, dj Slow, KiNK,
Levon Vincent en Felix Da Housecat.

www.wecandance.be
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Vrijdag 15 augustus

De Brugse Belofte
Van 9.30 tot 12.30 uur
Centrum van Brugge

Donderdag 14 tot zondag 17 augustus

Brugse Kantdagen
Kantdemonstratie, kanttentoonstelling
en kantverkoop

Van 10.00 tot 17.00 uur
Kantdagen, Brouwerij De Halve Maan, Walplein 26
Ook in 2014 pakt het Kantcentrum Brugge weer uit met
haar jaarlijkse Kantdagen, in de huisbrouwerij De Halve
Maan op het Walplein in Brugge. Dit jaar vinden de Kantdagen plaats van donderdag 14 augustus tot en met zondag
18 augustus. Vorig jaar werden de oude Moutvloer en de
Ridderzaal bij de expositieruimte betrokken, dit jaar staat
er ook weer een uitbreiding op het programma. Op de Kantdagen stellen kantverenigingen zich voor. Ze houden ook
kleine tentoonstellingen.
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Al meer dan 750 jaar wordt op 15 augustus, het feest van
Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming, een kaars van
36 pond geofferd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.
Deze belofte dateert uit 1304, toen de Bruggelingen in de
veldslag van Pevelenberg tegen de Fransen streden voor
vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. Tijdens die veldslag
beloofden de Vlaamse strijders om jaarlijks een kaars aan
Maria te offeren als ze heelhuids zouden terugkeren, wat
ook gebeurde.
In de vroege ochtend, na de plechtige hoogmis, verlaat de
processie de kathedraal en trekt ze door de stille Brugse
straten, begeleid door speellieden, de stadsomroeper en de
Confrérie. In de Potterie wordt de processie ontvangen door
de kloosterzusters Augustinessen en de Confrérie. Daarna
wordt de kaars geofferd door ‘de gravin van Vlaanderen’.
De figuranten dragen historische kostuums. Ook een
'springale' - een grote boog die de Ieperlingen buit maakten tijdens de veldslag- en een praalwagen maken deel
uit van het geheel. Geestelijkheid, burgerlijke overheid en
vrome bedevaarders volgen de processie op de voet.

Vrijdag 15 augustus

Dag van de
Vlaamse vis

Van 10.00 tot 0.00 uur
Oude Vismijnsite, Tijdokstraat,
Rederskaai
Zeebrugge

Op 15 augustus vindt in Zeebrugge de
Dag van de Vlaamse Vis plaats. Via tal
van activiteiten willen de organisatoren de bezoekers warm maken voor de
minder gekende vissoorten van bij ons.
Zo probeert Visgro vzw het Europees
record vissoep te verbreken door een
ketel van 3.000 liter klaar te maken.
Liefhebbers van gegrilde vis kunnen
hun hart ophalen bij de visbarbecue
en tijdens de kookwedstrijd van Coney
Island zullen creaties met Noordzeevis meedingen naar de hoofdprijs . De
sneukelroute geeft de deelnemers de
mogelijkheid om te proeven van overheerlijke visgerechtjes.

Vrijdag 22 en
zaterdag 23 augustus

Lichtfeest Lissewege

Vanaf 21.00 uur
Lissewege

Lissewege, het witte polderdorp, wordt
in het weekend van 22 en 23 augustus
nog gezelliger. Een keer per jaar staat
het dorp in vuur en vlam. Verschillende artiesten zorgen voor poëzie en
muziek, vuur- en lichtinstallaties en
straattheater. Het Lichtfeest is gratis
en vindt plaats in het oude centrum
van Lissewege.

www.bruggeplus.be
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Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 augustus

Uitzomeren in het
Sebrechtspark
Vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus: filmavond en voorprogramma i.s.m. Cinema Lumière (uren zie www.bruggeplus.be)
Zondag 31 augustus vanaf 10.30 uur
Sebrechtspark, ingang via de Oude Zak

Het vertrouwde Klinkers for Kids en het aanbod straattheater
tijdens Autoloze Zondag werden in de blender gegooid, met
als resultaat een nagelnieuw eindzomerfeestje voor kinderen en jongeren. Het kleine, maar zeer fijne Sebrechtspark,
op een boogscheut van 't Zand, is de plaats van afspraak.
Deze gezonde en kleurrijke smoothie kreeg de titel Uitzomeren en belooft een feestje voor iedereen te worden. We
wrijven de ogen uit met een concert door Radio Oorwoud en
vullen de zondag aan met een programma vol straattheater,
muziek, film en een heerlijke hap. BruggeINspraak sprak
met Elsie Roose van Cinema Lumière.
BruggeINspraak Uitzomeren is de nieuwe formule van
het vroegere Klinkers for Kids. Wat is er nieuw?
ELSIE ROOSE Het nieuwe evenement verenigt het vroegere
Klinkers for Kids en het straattheater dat tijdens Autoloze
Zondag plaatsvond. Beide evenementen zijn organisaties
van Brugge Plus. Qua inhoud ligt dit nieuwe evenement in
de lijn van deze vorige evenementen, maar de datum en de
locatie zijn nieuw.
BruggeINspraak Jullie kozen voor het Sebrechtspark als
locatie?
E. ROOSE Het Sebrechtspark wordt voor het eerst gebruikt voor een evenement. Het is een prachtige locatie
die voor de toeristen en zelfs voor veel Bruggelingen nog
onbekend is. Het park ligt ingesloten en dat maakt het
meteen kindvriendelijk. Kleine kinderen zullen niet onbewaakt op straat belanden.
BruggeINspraak Waarom een evenement op de laatste
dag van de zomervakantie?
E. ROOSE Het einde van de maand augustus was nog een
kalme periode in Brugge. Daarom kozen we voor het laat-
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ste weekend van augustus. Op die manier zijn de zomerevenementen mooi gespreid.
BruggeINspraak Wat staat er op het programma?
E. ROOSE We werken nog volop aan de invulling van de
dag, maar we beloven een mooie mix van film, concertjes en straattheater. Zoals de bezoekers van Klinkers for
Kids gewoon waren, zijn die telkens verrassend, grappig
of ontroerend.
BruggeINspraak Voor wie is Uitzomeren?
E. ROOSE Zoals de meeste evenementen van Brugge Plus,
is Uitzomeren voor een ruim publiek bedoeld.
BruggeINspraak Wat is de inbreng van Lumière in het
geheel?
E. ROOSE Cinema Lumière blijft - zoals de voorbijgaande
jaren - de twee openluchtfilms organiseren, maar hoopt via
de samenwerking met Brugge Plus een meer omkaderd
geheel te kunnen bieden.
BruggeINspraak Het is een buitenfestival. Wat bij regenweer?
E. ROOSE Dan hebben we pech en bekijken we welke onderdelen van het programma toch kunnen doorgaan. Bij
twijfelachtig weer checken de bezoekers best eens de website www.bruggeplus.be. Daar wordt aangekondigd of het
evenement al dan niet plaatsvindt.

www.bruggeplus.be

Het antwoord op de vorige prijsvraag was 'European Cycling Challenge'. Vijf winnaars kunnen binnenkort rondrijden in hun outfit
van Wielerteam Brugge.

Nieuwe vraag:

wedstrijdvraag

Het kleurrijke mondiale festival Feest in ’t Park viert dit jaar
een bijzonder jubileum. Hoeveel jaar vindt het festival al
plaats in het Minnewaterpark?
Er zijn telkens vijf vrijkaarten te winnen voor het concert van Buika
op 30 juli en voor dat van Nils Frahm op 31 juli.
Stuur je antwoord voor 10 juli naar persdienst@brugge.be of
dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:

Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

meldingskaart

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt, 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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Deze zomeragenda biedt geen volledig
overzicht van het hele programma
in Brugge. Wil je nog meer zomerse
evenementen? Surf dan naar
uitinbrugge.be. Daar vind je een
gedetailleerde zomerkalender.

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

