DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE EVENEMENTEN
IN DIT MAGAZINE. HET IS OOK MOGELIJK DAT BEPAALDE ACTIVITEITEN DOOR
DE CORONACRISIS UITEINDELIJK TOCH NIET KUNNEN DOORGAAN. ALLE
INFORMATIE WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD GEPUBLICEERD. NEEM VOOR
EEN LAATSTE STAND VAN ZAKEN CONTACT OP MET DE ORGANISATOREN.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK MAILEN NAAR INFO@BRUGGE.BE OF BELLEN NAAR 050 44 8000.
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De geldende coronamaatregelen zijn van toepassing op alle evenementen in dit magazine. Het is
ook mogelijk dat bepaalde activiteiten door de
coronacrisis uiteindelijk toch niet kunnen doorgaan. Alle informatie wordt dan ook onder voorbehoud gepubliceerd. Neem voor een laatste
stand van zaken contact op met de organisatoren.
De meest actuele info over de coronarichtlijnen
vind je op www.brugge.be. Je kunt ook mailen
naar info@brugge.be of bellen naar 050 44 8000.
Dit magazine ging in druk op vrijdag 14 augustus.
In navolging van de op 27 juli genomen maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad besloot
het Brugse stadsbestuur om vanaf 1 augustus alle kermissen, rommelmarkten, buurt- en
straatfeesten op Brugs grondgebied tot nader
order niet te laten doorgaan. Zomerbars zonder optredens mogen plaatsvinden. Gidsbeurten
worden beperkt tot maximaal tien deelnemers,
inclusief de gids.
Het dragen van een mondmasker is verplicht in
de afgebakende zone van de Brugse binnenstad.
Als op andere locaties een te grote drukte dreigt,
wordt het dragen ervan sterk aangeraden. Denk
dus aan ieders gezondheid en zorg ervoor dat je
altijd een masker bij je hebt.
Alvast bedankt!

DRUK
Waterloos gedrukt bij
Eco Print Center
REDACTIE
Redactieraad Stadsmagazine
HOOFDREDACTIE / VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Het Stadsmagazine staat ook
op www.brugge.be.
Suggesties?
Contacteer Communicatie &
Citymarketing: 050 44 81 00,
stadsmagazine@brugge.be
of Burg 11,
8000 Brugge.
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be.

3

brugge.be

BESTE BRUGGELING

H
Koester uw leven
en dat van anderen

et leven is een kostbaar goed. Dat beseffen we sinds enkele maanden wellicht beter dan
ooit. Zoals u weet, werd ik hier onlangs ook op persoonlijk vlak bruusk aan herinnerd. Ik
wil u via deze weg nog eens hartelijk danken voor de vele deugddoende blijken van steun
en medeleven. Alle gebeurtenissen van de voorbije periode hebben mij en het voltallige
stadsbestuur nog meer gestimuleerd om ons met onverminderde kracht volop in te zetten
voor u, de Bruggeling. In om het even welke omstandigheid blijft het ons ultieme streven om
samen met u van Brugge de aangenaamste plek ter wereld te maken. Een plaats waar het
op elk vlak goed leven is.
De inhoud van deze Herfstagenda levert daar een zeer bescheiden bijdrage toe. Binnen de
gegeven context hebben de Stad en verschillende andere organisaties hun uiterste best
gedaan om activiteiten op poten te zetten die coronaproof zijn en die de komende maanden kleur aan uw leven willen geven. Hier en daar werd een formule aangepast of een invulling bijgestuurd, maar alles werd in het werk gesteld om activiteiten in de mate van het
mogelijke te laten plaatsvinden. Vergeef het organisaties mocht een aangekondigde actie
toch niet kunnen doorgaan. Ze hadden steeds de beste intenties. Als u twijfelt, neem dan
contact op met de organisatoren voor een laatste stand van zaken. U vindt hun gegevens
onderaan hun bijdragen.
De coronacrisis is dus zeker nog niet voorbij. Tot het zover is, blijf ik u vragen om de maatregelen goed op te volgen en waar nodig uw mondmasker op te zetten. Geniet zoveel mogelijk,
maar koester uw leven en dat van anderen. Niets is belangrijker.

Uw burgemeester
Dirk De fauw
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Tot en met zondag
8 november

VAN EYCK IN BRUGES
Groeningemuseum, Dijver 12,
Brugge centrum
In het begin van de jaren 1430 verhuisde van
Eyck als hofschilder van de hertog van Bourgondië naar Brugge. In deze economisch en
cultureel bloeiende metropolis maakte hij
alle schilderijen die we vandaag van hem
kennen. Voor de kanunnik van Sint-Donaas
schilderde hij zijn meesterwerk Madonna
met kind en Kanunnik van der Paele (14341436). Een ander topstuk is het portret van
zijn vrouw, Margareta van Eyck (1439). Beide
schilderijen worden tot vandaag in Brugge
bewaard. Ze staan centraal in de tentoonstelling 'Van Eyck in Bruges'.
'Van Eyck in Bruges' is geen overzichtstentoonstelling, maar verdiept zich in een van
de grootste kunstenaars van de Europese
kunstgeschiedenis aan de hand van twee
van zijn belangrijkste werken. Authentieke
documenten vullen het geheel aan en tonen
welke activiteiten van Eyck hier uitoefende en
waar hij leefde.
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveren is vereist.
www.museabrugge.be
Een samenwerking tussen Musea Brugge, het Vlaams
onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische
Nederlanden, Stadsarchief Brugge, Rijksarchief Brugge,
KIK-IRPA en de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit
Gent.

Tot en met zondag 13 september

PRE-TRIËNNALE BRUGGE: PLATFORM
Telkens van dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 18.00 uur
Rijselstraat 98, Sint-Michiels
Als voorbode van Triënnale Brugge 2021: TraumA, vind je sinds 10 juli PreTriënnale Brugge in Sint-Michiels. In PLATFORM, een gloednieuw tentoonstellingspaviljoen ontworpen door studenten Toegepaste Architectuur van Howest,
krijgt een reeks Brugse gasten negen weken lang carte blanche. Schilderkunst, architectuur, grafiek of sculptuur passeren er de revue. In september
kun je er nog PLATFORM #8 en PLATFORM #9 gaan ontdekken.
Van dinsdag 1 tot en met zondag 6 september
PLATFORM #8: JOKE RAES
Joke Raes (°1983, Brugge) woont in Gent en combineert haar eigen praktijk
met een lesopdracht in de Stedelijke Academie Brugge. Haar tekeningen,
sculpturen en installaties ontstaan schijnbaar moeiteloos, maar wie naderbij
komt, duizelt van de detaillering. Elk werk is met grote aandacht gemaakt en
verraadt een obsessie met het oppervlak en alles wat daarachter ligt. Raes’
organische beeldtaal is die van het Amazonewoud, van de woekerende, wriemelende natuur waarin de mens een soort is tussen alle andere. Met haar
eclectische, tactiele materiaalgebruik probeert ze de grens tussen cultuur en
natuur op te heffen. De mens vervaagt in de natuur en de natuur verdwijnt door
toedoen van de mens.
Van dinsdag 8 tot zondag 13 september
PLATFORM #9: HOWEST TOEGEPASTE ARCHITECTUUR
Pre-Triënnale Brugge 2020: PLATFORM sluit af met een tentoonstelling door
en over de ontwerpers van het paviljoen. De elf bachelorstudenten Toegepaste
Architectuur van Howest tonen er niet alleen de totstandkoming van het uitgevoerde ontwerp, maar ook de vele andere pistes die ze tijdens het proces
bewandelden. Een mix van concepten, maquettes en duurzame ideeën voor
de toekomst.
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02
@triennalebrugge | #PRETRIBRU20
Vrije toegang
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Tot en met zondag
20 september

Tot en met zondag
8 november

[KAP-CHER] CAPTURE

TEN HUIZE VAN
JOSEPH RYELANDT
TENTOONSTELLING

Gezellehuis, Rolweg 64, Brugge centrum
Het Gezellehuis ontvangt deze zomer vijf jonge kunstenaars. Curator en coördinator Elke
Desutter nodigde Esther Cornelis, Gilles Dedecker, Eva Dinneweth, Alice Vanderschoot
en Frieke Verlé uit om werk te tonen op deze
unieke plek.
Kunstenaars streven ernaar een bepaald
idee of concept te capteren of vast te leggen
in hun atelier. Wat je tijdens de expo waarneemt, is dus het eindresultaat van een artistiek onderzoek. Tijdens ‘[kap-cher] capture’ nodigen we je uit om je bewust te worden
van de verschillende artistieke processen die
kunstenaars en kunstwerken doormaken. De
kunstenaars zochten en vonden aansluiting
bij de (leef)wereld van Guido Gezelle en zijn
geboortehuis.
Reserveren via www.museabrugge.be is vereist.

Arentshuis, Dijver 16, Brugge centrum
Op 7 april 2020 zou Joseph Ryelandt 150 jaar
zijn geworden. Deze componist en latere
directeur van het Stedelijk Conservatorium
werd in Brugge geboren en werkte en stierf
er. Zijn muziek weerklonk evenwel tot ver
buiten de stadsgrenzen. Vandaag geldt hij
als een van de belangrijkste componisten
van het Belgische fin de siècle. Naast een
drukbezet musicus was Ryelandt ook een
echte familieman.
Het rijke familiearchief, dat recent aan het
Stadsarchief Brugge werd geschonken,
schetst al deze aspecten in woord, noot en
beeld. Deze documenten worden aangevuld
met museale objecten en Joseph Ryelandts
persoonlijke bezittingen. Samen bieden ze
een unieke blik op de wereld van deze bijzondere Brugse toondichter.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
Gratis voor inwoners van Brugge.
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie
wordt aanbevolen.
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Tot en met zondag 29 november

SIMON STEVIN VAN BRUGGHE, 1620–2020.
HIJ VERANDERDE DE WERELD
TENTOONSTELLING
Stadsarchief Brugge, Burg 11A,
Brugge centrum
Ontdek alles over het boeiende leven van de beroemde, in Brugge geboren wetenschapper Simon Stevin (1548-1620). Zijn frisse kijk verrijkte onder meer de
waterbouwkunde, navigatie, boekhouding, fysica, krijgswetenschap, architectuur,
stedenbouw, politieke wetenschappen en wiskunde. Zijn ideeën formuleerde hij
altijd in het Nederlands. Het Stadsarchief brengt al zijn werken en manuscripten
voor het eerst samen. Daaronder bevinden zich tien werken uit de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge. Twee films tonen je meer over Stevins
levensloop en over zijn invloed op ons leven en je verneemt het verhaal achter zijn
standbeeld op het naar hem vernoemde Brugse plein. In Hoofdbibliotheek Biekorf
staat literatuur over Stevin in de kijker.
MET STEVIN OP STAP
In het verlengde van de tentoonstelling werkte het educatief team van de Openbare
Bibliotheek Brugge een opdrachtenparcours uit. De stadswandeling neemt gezinnen en scholen mee naar onder meer het Simon Stevinplein, het Kraanplein, de
Predikherenrei en de Boomgaardstraat en laat hen kennismaken met tal van uitvindingen en realisaties van Stevin. Wist je bijvoorbeeld dat Simon Stevin het woord
‘wiskunde’ uitvond en dat we dankzij Stevin nu rekenen met decimalen?
Het gratis stadsplan met de wandeling en de opdrachten wordt vanaf september
verdeeld in het Stadsarchief en in de verschillende vestigingen van de Openbare
Bibliotheek Brugge.
Een bezoek aan de tentoonstelling is gratis, maar reserveren op www.museabrugge.be is vereist.
Een geleid bezoek aan de tentoonstelling en/of wandeling rond het thema Simon Stevin kun je aanvragen
via bruges-guides.com, hellobruges.com of s-wan.be. Groepen (maximaal tien personen, inclusief gids)
kunnen een rondleiding reserveren via www.visitbruges.be/ticketshop.
www.visitbruges.be/nl/simon-stevin
Een organisatie van Stadsarchief Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Musea Brugge, Toerisme Brugge
en Universiteit Gent

Tot en met donderdag
31 december

A P-LACE TOGETHER
TENTOONSTELLING
Elke dag van 9.30 tot 17.00 uur
(niet op zondag)
Kantcentrum, Balstraat 16,
Brugge centrum
Door de coronamaatregelen konden de dagelijkse kantateliers gedurende bijna vier
maanden niet doorgaan. Om de kantwerksters in deze periode te motiveren om verder
te werken, nam kantdocente Xandra Balieu
het initiatief om elke woensdag een klein
kantpatroon op de Facebookpagina van het
Kantcentrum te publiceren. Na enkele weken groeide dit virtueel kantatelier uit tot een
groep met meer dan tweeduizend deelnemers. Aan elk van hen werd gevraagd om het
resultaat op te sturen en daarmee werd een
thematentoonstelling opgezet. De honderden strookjes worden geconfronteerd met
gekalligrafeerde teksten over deze vreemde
tijd. Ook de tentoonstelling War Lace blijft
lopen.
www.kantcentrum.eu
info@kantcentrum.eu
050 33 00 72
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Tot en met zondag
17 januari

EXPO STUDIO+ HANDMADE IN BRUGGE
Gruuthusemuseum (Studio+),
Dijver 17C, Brugge centrum
Brugge wordt vaak geassocieerd met de
virtuositeit en het meesterschap van ambachtslui uit het verleden. Ook vandaag is
onze stad de thuisbasis van veel vakmensen,
ontwerpers en ambachtelijke ondernemingen. Brugge is een stad van inspirerende
makers; mensen die met passie en gedrevenheid dagelijks de wereld om ons heen
vormgeven. Op ambachtelijke wijze, maar
toch ook heel hedendaags.
Jaarlijks reikt Handmade in Brugge labels
uit aan Brugse makers die uitblinken in hun
ambacht. Ondertussen telt dit netwerk 75 labelhouders. Speciaal voor deze expo zet het
Gruuthusemuseum er 25 in de kijker. Ontdek
ze in het museum, maar ook in de stad.
Reserveer je bezoek op www.museabrugge.be.
www.handmadeinbrugge.be
Dit is een project van Musea Brugge in samenwerking met
Handmade in Brugge.

Dinsdag 1 september
tot en met dinsdag
29 september

CURSUS:
EEN HOUTEN LEPEL SNIJDEN
Elke dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur
House of Time, Site DuPont, Komvest 45,
Brugge centrum
Samen met Harald Lamon, een van de bezielers van Bushcraft West vzw en oprichter van het Lepelhuis, ga je aan de slag met
afvalhout. Net zoals onze verre voorouders
word je behendig in het snijden van lepels.
Je verneemt welk eenvoudig handgereedschap je nodig hebt en hoe je dit veilig kunt
hanteren en onderhouden. Je krijgt ook info
over hout oogsten en over de soorten hout
en de structuur en eigenschappen ervan. Je
leert verschillende klief- en snijtechnieken
om je eigen unieke exemplaar te creëren. Je
ervaart de rust en voldoening die eigen is aan
een ambacht omdat je het hele proces zelf in
handen hebt. Voorkennis of ervaring is niet
nodig, enthousiasme des te meer.
Info en inschrijven op www.vormingplus-brugge.be of
via 050 33 01 12 of regio.brugge@vormingplusbrugge.be

Dinsdag 1 tot en met
woensdag 30 september

MAAND VAN DE BRUGSE
SPORTCLUB
Bij het begin van een nieuw sportseizoen
start naar jaarlijkse gewoonte de Maand van
de Sportclub. Tijdens deze promotiecampagne van Sport Vlaanderen stellen tientallen Brugse sportverenigingen hun werking
gratis open voor het grote publiek. Op die
manier leer je nieuwe sporten kennen en
verneem je meer over de werking van de
sportclub.
www.brugge.be/dagvandebrugsesportclub
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zondag 6 september
tot en met woensdag
7 oktober

SANT2020
TWEEJAARLIJKSE
WEDSTRIJD VOOR
BEELDENDE KUNST
Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur
Hendrik Pickeryzaal, Hallen Belfort,
Markt 7, Brugge centrum
De tweejaarlijkse kunstwedstrijd SANT promoot Brugs talent in de actuele beeldende
kunst. Deze keer is de in 2016 overleden
kunstenaar Ignace Bernolet de centrale figuur. In het midden van de ruimte bevindt
zich een staalkaart van zijn werk. Niet als
een definitief overzicht, maar als een selectie uit het oeuvre van deze Brugse meester.
Rondom zie je de werken van kunstwedstrijd
SANT2020, geselecteerd door een professionele jury. Die bekroont ook een laureaat en
reikt een aanmoedigingsprijs uit. Wie de expo
bezoekt, kan stemmen voor de publieksprijs.
Een bezoek aan SANT2020 is gratis.
www.ccbugge.be/bk
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Donderdag 10 september

ZWARTEKATSESSIE: MOLENS
VAN DE FRONTSTREEK
Van 14.00 tot 16.00 uur
Vriendenzaal, Dijver 12,
Brugge centrum
Na de Eerste Wereldoorlog stond in de streek
rond Ieper geen enkele molen nog overeind.
Wegens hun strategische belang werden de
meeste molens al verwoest tijdens de opmars van het Duitse leger in het najaar van
1914. Ze werden immers gebruikt als observatiepost en dienden als mikpunt voor vijandelijke artillerie.
John Verpaalen is een expert op het gebied
van de molens die lange tijd het landschap
van de Westhoek en het Heuvelland domineerden. Na 24 jaar bracht hij in 2019 een
nieuwe versie uit van zijn ‘Molens van de
frontstreek’. Aan de hand van talrijke illustraties geeft Verpaalen een levendig beeld
van de rijke molentraditie en van de molens
als slachtoffers van bruut oorlogsgeweld.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
Deze sessie bijwonen kost 5 euro (inclusief toegang
tot het museum). Het aantal deelnemers is beperkt.
Reserveren via bruggemuseum@brugge.be is vereist.

Maandag 14
september tot en met
maandag 31 mei

G-DANSANT
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur
Zaal ‘De Doening’, Hoeve Hangerijn,
Gemene Weideweg-Zuid 113, Assebroek
G-Dansant staat voor een reeks inclusieve hedendaagse danslessen en is uiterst geschikt
voor dansers met of zonder een beperking die
zich willen inspannen en ontspannen. Je vertrekt vanuit eigen, vaste bewegingen. Gaandeweg ga je improviseren en leer je nieuwe
technieken. Beperkingen worden niet uitgeschakeld, maar in de dans gebruikt.
www.brugge.be/g-dansant
info@dansplatoo.org
050 35 13 05
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Donderdag 17 tot en met
zaterdag 26 september

BEETHOVEN INTEGRALE
ALLE STRIJKKWARTETTEN
VAN BEETHOVEN DOOR
QUATUOR EBÈNE
Concertgebouw, ’t Zand 34,
Brugge centrum
Onder de vlag ‘Beethoven around the world’
doet het energieke Franse Quatuor Ebène
landen over de hele wereld aan om er telkens alle strijkkwartetten van Beethoven te
spelen. Brugge is een van de laatste etappes op de vierstemmige wereldreis waarmee
deze formatie zijn twintigste verjaardag viert.
Een strijkkwartet herleidt de muziek tot
haar naakte essentie: een weefsel van vier
partijen in steeds wisselende combinaties.
In Beethovens handen werd het een genre
dat zijn weerga niet kent qua diepgang van
ideeën en gevoelens.
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99

brugge.be

Donderdagen 17
september, 15 oktober, 19
november, 17 december

Vrijdag 18 september

SCHEMERTIJD

Van 10.45 tot 11.45 uur
Vrijdagmarkt/’t Zand, Brugge centrum

Van 17.00 tot 21.00 uur
Verschillende locaties van Musea Brugge,
Brugge centrum

In 2021 komt het wereldkampioenschap
wielrennen een hele week naar Vlaanderen.
Brugge zal in die wielerweek gaststad zijn
voor de aankomst van de tijdritten. Op vrijdag 18 september verkent een mediapeloton
voor het eerst het tijdritparcours dat start in
Knokke-Heist en finisht in Brugge. Tijdens
deze persvoormiddag zal in gaststad Brugge
de officiële aankomst van de tijdritten plechtig worden onthuld. Daarna kan het aftellen
naar 2021 beginnen!

Elke derde donderdag van de maand opent
Musea Brugge de deuren na sluitingstijd.
Telkens staat een andere locatie centraal.
Het programma varieert: van rondleidingen,
workshops of een streepje muziek tot een
rustig bezoek aan de permanente collectie
of een tijdelijke tentoonstelling. Kijk op de
website voor het volledige aanbod.
Dit zijn de eerstvolgende data en locaties:
donderdag 17 september:
Volkskundemuseum, Balstraat 43;
donderdag 15 oktober:
Arentshuis, Dijver 16;
donderdag 19 november:
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38;
donderdag 17 december:
Gruuthusemuseum, Dijver 17c;
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
Gratis voor inwoners van Brugge

LANCERING FLANDERS 2021

www.flanders2021.com
info@flanders2021.com

© Joost Joossen
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Vrijdag 18 tot en met
zondag 20 september

PLANTJESWEEKEND
KOM OP TEGEN KANKER

KOTK_Plantjesweekend_Beelden A4 PORTRAIT Promotie-zonder tekst.indd 1

Voor de 26ste keer trekken enthousiaste
vrijwilligers drie dagen lang (en op een coronaveilige manier) de baan op om azalea’s
te verkopen aan wie de strijd tegen kanker
een warm hart toedraagt. De opbrengst van
het Plantjesweekend gaat naar waardevolle
steun- en zorgprojecten voor mensen met
kanker en hun naasten.
Je kunt vooraf al een plantje online bestellen via plantjesweekend.be. Kom op tegen
Kanker organiseert dit jaar immers voor het
eerst, aanvullend op de verkoop door vrijwilligers, ook een onlineplantjesverkoop.
www.plantjesweekend.be
www.komoptegenkanker.be

Zaterdag 19 september tot en met vrijdag 2 oktober

VREDESWEEK BRUGGE: BRUGGE(N) VOOR VREDE
13/03/2020 11:02

Dit jaar ondervonden we wat het is om opgesloten te zitten in ons kot. We beseften
het belang van bruggen bouwen naar anderen, naar onszelf, naar wat ons overstijgt …
Hoewel bruggen slaan naar gedetineerden en vluchtelingen veel minder evident is,
worden in Brugge veel initiatieven genomen. Tijdens de Vredesweek leer je verschillende van deze vredestichtende acties kennen.

Zaterdag 19 september

VREDESVIERING:
BRUGGEN BOUWEN
MIDDEN KWETSBAARHEID

19.00 uur
Sint-Jakobskerk, Sint-Jakobsplein 1,
Brugge centrum
Vredesviering verzorgd door de
Sint-Michielsbeweging.
www.sint-michielsbeweging.be/brugge

Dinsdag 22 september

BRUGGEN BOUWEN MET
GEVANGENEN (DEEL 1)
SPREKER: JAN DE COCK
19.30 uur
Vormingplus Brugge,
Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters

Jan De Cock ontmoette gevangenen over
heel de wereld. Steeds weer stootte hij op
verhalen van vergeving en verzoening. In
België is hij de bezieler van Within-Without
Walls, een dialoog- en werkgroep rond (gewezen) gevangenen, slachtoffers en maatschappij.
Deelnemen kost 5 euro (7 euro voor beide avonden).
Sociale prijs: 1 euro per avond.
Inschrijven via www.vormingplus-brugge.be.
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Vrijdag 25 september

SILENCE FOR PEACE
Van 14.00 tot 16.00 uur
Heilige Magdalenakerk, Stalijzerstraat 19,
Brugge centrum.
Bij mooi weer vindt het evenement plaats
op het pleintje voor de kerk.
De sit-in Silence for Peace nodigt je uit om in
stilte samen te zitten. Elke minuut verbindt
je met de wereld, met de ander en met jezelf.
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de
wereldvrede is welkom.
www.silenceforpeace.org
www.yot.be

Dinsdag 29 september

Vrijdag 25 september

BRUGGEN BOUWEN MET
GEVANGENEN (DEEL 2)
SPREKERS: OLIVIER FORGES
EN GEERTRUI VERDONCK

NSANGA-AVOND:
BRUGGEN BOUWEN
MET VLUCHTELINGEN
SPREKERS: JEF DEVISSCHER
EN DATIEN NTAHONDEREYE

19.30 uur
Vormingplus Brugge,
Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters
Medewerker van Pax Christi Vlaanderen Olivier Forges is actief bezig met het thema detentie. Hij is ook een drijvende kracht achter
participatief theater in gevangenissen. Hij
vertelt over het doel van deze werkvorm en
deelt zijn ervaringen.
Geertrui Verdonck werkt als aalmoezenier in
de gevangenis van Brugge. Ze getuigt over
leven en werken in de gevangenis en houdt
een pleidooi voor zinvolle en menswaardige detentie. Geertrui stelt initiatieven voor
die bruggen slaan tussen binnen en buiten
en legt uit waarom die een belangrijke rol
spelen in de aanloop naar een succesvolle
reïntegratie in de samenleving.
Deelnemen kost 5 euro (7 euro voor beide avonden).
Sociale prijs: 1 euro per avond.
Inschrijven via www.vormingplus-brugge.be.

20.00 uur
Lokaal Dienstencentrum De Garve,
Pannebekestraat 33, Sint-Jozef
Jef Devisscher van Solidariteit Onthaalhuis
Christus-Koning (SOCK) spreekt over zijn
jarenlange ervaringen met vluchtelingenopvang en over de werking van SOCK.
Datien Ntahondereye vertelt over zijn boeiende leven. Hij kwam in 1968 naar België
met een studiebeurs en in de jaren 70 kreeg
hij het statuut van politiek vluchteling omwille van de genocides in Burundi. Nu is hij
een gepensioneerde ‘musungu’ die projecten heeft lopen in zijn geboortestreek.
Deze Nsanga-avond wordt opgeluisterd door
huismuzikant Oscar.
www.nsanga.brugseverenigingen.be

Zondag 27 september en
donderdag 1 oktober

BRUGGEN BOUWEN,
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK:
FIETSTOCHT ONDER
BEGELEIDING VAN
MIET SCHEPENS
Van 13.30 tot 18.00 uur
Vertrek: Canadabrug (kruispunt LeopoldII-laan en Maria Van Bourgondiëlaan),
Christus-Koning
Tijdens een tocht van een dertigtal kilometer fiets je over en onder enkele (historische)
bruggen. Af en toe stop je op plekken van
vrede en onvrede, verbinding en isolatie, geweld en verzoening. Je legt bruggen van het
verleden naar het heden en de verhalen onderweg bieden stof tot nadenken en discussie. Intussen geniet je van een prachtig stuk
Brugse Ommeland.
Deelnemen kost 7 euro.
Inschrijven via www.vormingplus-brugge.be.
Maximaal tien deelnemers per fietstocht, inclusief
de gids.
www.vredesweekbrugge.be
0488 70 21 31 (Marieke Verplancke)

De vredesweek Brugge is een
initiatief van Pax Christi Brugge
in samenwerking met Nsanga,
de Sint-Michielsbeweging, Vormingplus en Yot, met de steun
van Stad Brugge.
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Zaterdag 19 tot en met
zondag 20 september

OPENDEURDAGEN COZMIX
Zaterdag van 19.00 tot 23.00 uur, zondag
van 10.00 tot 18.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
Tijdens de opendeurdagen van Cozmix krijg
je niet alleen een overzicht van de activiteiten
van het komende werkingsjaar. Ook de infrastructuur (zoals het planetarium, het observatorium, de leszalen, de tentoonstellingsruimte en de bibliotheek) en het planetenpad
worden belicht.
De toegang is gratis. Voor de planetariumvoorstelling betaal je een kleine bijdrage van
5 of 6 euro.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Zondag 20 september

Zondag 20 september

FEESTELIJKE INHULDIGING
ANNA VERCAMMENPLEIN

SCREWS
ALEXANDER VANTOURNHOUT/NOT STANDING

Van 10.00 tot 12.00 uur
Cultuurcentrum Brugge,
Sint-Jakobsstraat 8, Brugge centrum
Het pleintje dat toegang geeft tot de Theaterzaal en Exporuimte Biekorf krijgt weer
een nieuwe naam en dat wordt gevierd. De
traditie begon in 2016, toen Jacqueline Compernolle de spits afbeet. Nadien werd het
plein respectievelijk omgedoopt tot het Marecplein, het Lara Taveirneplein en het Peter
Slabbynckplein.
Vanaf zondag 20 september spreken we over
het Anna Vercammenplein. De Brugse actrice en theatermaker speelt dit seizoen, samen met twee andere huiskunstenaars, een
centrale rol bij Cultuurcentrum Brugge.
Wil je erbij zijn om het pleintje voor de vijfde
maal feestelijk in te huldigen? Houd de website en de Facebookpagina van Cultuurcentrum Brugge in de gaten. Daar lees je hoe je
moet inschrijven.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be

Om 17.00 en 20.00 uur
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, Brugge centrum
Welke invloed heeft een bowlingbal op je bewegingen? Hoe balanceer je tijdens een duet
op ijssporen? In Screws herbekijkt choreograaf Alexander Vantournhout op een radicale
manier de relatie tussen lichaam en object.
Tijdens verschillende microperformances
balanceren zes performers tussen dans en
circus. In de Koninklijke Stadsschouwburg
wandelen de toeschouwers van scène naar
scène met hen mee. Het resultaat is een al
even spectaculaire als subtiele danservaring
en een ware ode aan de fysieke intelligentie.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Zondag 20 september tot
en met zondag 13 juni

SYLVIE DE MEERLEER
THE WALL IS AS SOFT
AS LACE
Exporuimte Biekorf,
Sint-Jakobsstraat 8, Brugge centrum

brugge.be

Zondag 20 september
tot en met zondag
15 november

Vrijdag 25 september
tot en met vrijdag
28 mei

JOKE RAES & JONAS
VANSTEENKISTE
BRUGSE KUNSTENAARS
IN DE KIJKER: SYNERGIA

SPORT OP VRIJDAG

Telkens van maandag tot en met vrijdag,
van 13.00 tot 17.00 uur
Poortersloge, Kraanrei 19,
Brugge centrum

In 2018 was Sylvie De Meerleer de laureate
van de tweejaarlijkse kunstwedstrijd SANT.
Zij is de vijfde kunstenaar die een kunstwerk
realiseert op de muur van Exporuimte Bie
korf en Theaterzaal Biekorf.
Sylvie creëert er een fascinerende spiraalvorm met hamer en beitel waarmee ze het
concept ‘ruimte’ en de verbeeldingsmogelijkheden voor de toeschouwer wil opentrekken.
De spiraalvorm herinnert haar aan het concept van oneindigheid en eeuwigheid. Het is
een vorm die je overal terugvindt in de natuur,
in de kosmos en in mensgemaakte objecten.
Je kunt het in-situkunstwerk vanaf zondag
20 september gratis bezichtigen. Daarna
van maandag tot en met vrijdag van 13.00
tot 17.00 uur en tijdens tentoonstellingen in
Exporuimte Biekorf en voor en na voorstellingen in Theaterzaal Biekorf.

Met het werk van Cultuurcentrum Brugges huiskunstenaar Sylvie De Meerleer als
vertrekpunt, creëren twee Brugse kunstenaars een openingspassage met een deel
van hun werk.
Joke Raes vertrekt vanuit de natuur, Jonas
Vansteenkiste vanuit de architectuur. Op het
eerste gezicht lijken het tegenpolen van elkaar, maar is dat wel zo? Beide jonge kunstenaars zijn op doortocht en alles wijst erop
dat ze nog grotere verhalen in zich hebben.
In Exporuimte Biekorf laten ze je in elk geval
hunkeren naar meer.
Een bezoek aan deze tentoonstelling is gratis. Bezoek de website om je plaats te reserveren.

www.ccbrugge.be/bk
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

www.ccbrugge.be/bk
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Elke vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur, behalve
tijdens schoolvakanties en op feestdagen
Sporthal De Landdijk, Evendijk-Oost 246,
Zeebrugge
Na de lesuren een uurtje sporten en bewegen met leeftijdsgenoten? Dat kan met Sport
op Vrijdag in sporthal De Landdijk in Zeebrugge. Iedere vrijdagnamiddag van 16.30 tot
17.30 uur laat een lesgever kinderen van 6
tot 12 jaar verschillende sporten beoefenen.
Sport op Vrijdag is er voor alle lagereschoolkinderen. Om deel te nemen heb je een Sport
op Vrijdag-pasje nodig. Dit kost 20 euro voor
tien beurten en is te koop bij de toezichthouder in sporthal De Landdijk. Tijdens de
schoolvakanties en op feestdagen is er geen
Sport op Vrijdag.
www.brugge.be/sportopvrijdag
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zaterdag 26 september
tot en met zaterdag
12 december

LEER PROGRAMMEREN
MET CODEFEVER
Elke zaterdag van 9.15 tot 10.45 uur: Bytebusters level 1 (8 tot 10 jaar), van 11.00
tot 12.30 uur: Codekraks level 1 (10 tot 12
jaar). Niet op 31 oktober en 7 november.
Hogeschool VIVES, Xaverianenstraat 10,
Sint-Michiels
Ben je een digitale duizendpoot die de ‘binnenkant’ van een computer wil ontdekken?
Wil je spelletjes leren maken? CodeFever
leert je echt programmeren. Dat is niet alleen supercool, het kan later ook nog goed
van pas komen.
Per level van tien lessen leer je de basisconcepten van het programmeren. Zo krijg je de
'21st-century skills' mee. Gespecialiseerde
leerkrachten (ICT-leerkrachten of programmeurs) laten je spelenderwijs de spannende
wereld van het programmeren ontdekken.
Daarna kun je thuis oefenen op het onlineleerplatform.
www.codefever.be
info@codefever.be
09 336 10 73

Donderdag 1 oktober tot
en met zondag 31 januari

Vrijdag 2 tot en met
zondag 11 oktober

MEMLING NOW: HANS MEMLING IN DE ACTUELE KUNST
TENTOONSTELLING

AMOK
MUZIEK, WOORD EN
PERFORMANCE IN
DE BRUGSE BINNENSTAD

Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38,
Brugge centrum
Deze tentoonstelling vertrekt van het werk
van Hans Memling, een van de belangrijkste
kunstschilders van het Bourgondische Brugge. Voor het middeleeuwse Sint-Janshospitaal vervaardigde Memling vier stukken die
tot de top van de Vlaamse primitieven behoren: een imposant altaarstuk, twee drieluiken en het Ursulaschrijn.
Naast grote namen zoals Dürer en Rafaël inspireerde Memling ook verschillende actuele
kunstenaars. De tentoonstelling brengt deze
invloeden in kaart en biedt een unieke gelegenheid om Memlings oeuvre te herontdekken en inzichten te vernieuwen.
Je ziet vroeg werk van Joseph Kosuth, een
van de vaders van de conceptuele kunst, en
schilderijen van Kehinde Wiley, die het officiële portret van Barack Obama maakte. De
Iraniër Aydin Aghdashloo, de Syrisch-Amerikaanse Diana Al-Hadid en onze landgenoot
David Claerbout creëerden nieuw werk voor
dit project.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
Gratis voor inwoners van Brugge. Reserveren via
www.museabrugge.be/reservatie wordt aanbevolen.

Sint-Jakobsbuurt, Brugge centrum
AMOK is een tiendaags ontdekkingsfestival
in het creatieve Sint-Jakobskwartier, ook gekend als De Stadsrepubliek. Het festival is gericht op muziek, literatuur, podium en performance. De editie van dit jaar staat in het teken
van trance, rituelen en religieus erfgoed.
Met AMOK wil kunstencentrum KAAP de stad
verbeelden, verklanken en verbinden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met partners
zoals De Republiek, Handmade in Brugge en
het Stedelijk Conservatorium. Een aantal van
de projecten die vorig jaar werden opgestart,
zoals Phonorama en Chalk & Talk, krijgt een
vervolg. Een gratis concertmarathon trapt
deze tien dagen van feest en beleving af.
Met onder meer Altın Gün, Aksak Maboul,
Pascal Schumacher, Robin Verheyen, An
Pierlé Quartet, Naima Joris, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, PAARD., Dijf Sanders, MATTIASDECRAENE, Granvat, Simon
Mayer, Schroothoop en Ewald Engelen.
www.amokbrugge.be
AMOK is een organisatie van Kunstencentrum KAAP in
samenwerking met De Republiek en tal van partners
uit De Stadsrepubliek, met de steun van Stad Brugge.
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del De Reyghere

4 oktober

LEES MEER!
BOEKENPROGRAMMA
Van 11.00 tot 12.30 uur
Concertgebouw (Kamermuziekzaal),
’t Zand 34, Brugge centrum
Vrt-journaliste Ann De Bie interviewt op
zondag 4 oktober de jongste laureaat van
de Libris Literatuur Prijs Sander Kollaard,
de gedoodverfde favoriet voor diezelfde
prijs Manon Uphoff én debutante Marieke
De Maré. Onderwerp van gesprek wordt telkens hun laatste boek. Het Concertgebouw
nam coronamaatregelen en kan ook nu de
gastvrije locatie zijn. Dankzij Boekhandel
De Reyghere maak je op het eind van het
boekenprogramma kans om met een gratis
exemplaar van een van de besproken boeken
naar huis te gaan.
brugge.bibliotheek.be
050 47 24 00
bibliotheek@brugge.be

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

Brugge

Donderdag 8 oktober

Zaterdag 10 oktober

POSKA DIRIGEERT
BEETHOVEN 7
SYMFONIEORKEST
VLAANDEREN & EMMANUEL
TJEKNAVORIAN

DAVID CLAERBOUT GEEFT
INKIJK IN ZIJN
ARTISTIEKE PRAKTIJK
LEZING

Twee voorstellingen: van 17.00 tot
18.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34,
Brugge centrum
De Zevende Symfonie donderde als een eersteklasvoltreffer de oren van Beethovens
Weense publiek binnen. Geen wonder. Probeer de benen maar eens stil te houden bij
zoveel dansende levenslust en ritmische
bravoure. Chef-dirigent Kristiina Poska trapt
er haar avontuurlijke Beethovenparcours
mee op gang. Brahms’ Vioolconcerto combineert meeslepende lijnen met meer dan
een snuif zigeunerbranie. De strijkstok van
rijzende ster Emmanuel Tjeknavorian wijst
de weg. Een aanrader.
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57 (maandag tot vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur)

20.00 uur
Kamermuziekzaal Concertgebouw,
’t Zand 34, Brugge centrum
De video-installaties van David Claerbout
reizen de wereld rond. Zijn nieuwe creatie
Wildfire (meditation on fire) creëerde hij voor
de tentoonstelling 'Memling Now: Hans
Memling in de actuele kunst' in het SintJanshospitaal. In deze lezing vertelt hij over
zijn werkproces, de complexiteit van digitale
media en zijn beeldpraktijk. Ook de veranderingen binnen onze beeldcultuur en de
effecten van een steeds digitalere omgeving
op onze lichamelijke en zintuiglijke reflexen
krijgen een plek.
Deelnemen kost 9 euro.
Tickets via www.concertgebouw.be
Een organisatie van Concertgebouw Brugge
in samenwerking met Musea Brugge
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Zaterdag 10 oktober

EVENEMENT WEEK VAN DE FAIR TRADE
CONCERTEN, RONDLEIDINGEN, ACTS,
ESCAPE GAME EN FAIRTRADEBAR
Van 11.00 tot 18.00 uur
Markt, Brugge centrum
Op de tweede zaterdag van oktober viert Brugge de Week van
de Fair Trade (woensdag 7 tot en met zaterdag 17 oktober)
met een groot Fair Trade Dorp op de Markt. Ontdek waar eerlijke handel om draait: bezoek de sweatshop en spreek je uit
over eerlijke mode. Laat de handige naaisters je kleren pimpen tot een uniek modestuk en ga mee op een eerlijkemodetour door Brugge. In het chocolademuseum Choco-Story ontdek je duurzame en (h)eerlijke Brugse chocolade. Kinderen
tussen 5 en 14 jaar leren over het traject van cacaoboon tot
praline in een spannende escapegame vol raadsels en spelletjes. Even ontspannen kan met een eerlijk drankje aan de
fairtradebar. Deelnemen aan de activiteiten in het Fair Trade
Dorp is gratis.
www.brugge.be/fair-trade-acties
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Zaterdag 10 oktober tot
en met vrijdag 26 maart

SPACE 4 KIDS
FAMILIENOCTURNES
Elke vrijdag- en zaterdagavond van 17.30
tot 21.30 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
Van oktober tot maart laat Space 4 Kids het
hele gezin deelnemen aan maandelijkse familienocturnes. Deze waarnemingsavonden
vinden telkens plaats op vrijdag- en zaterdagavond. De sterrenwacht is open vanaf
17.30 uur en er zijn planetariumvoorstellingen om 18.00 en 19.00 uur. Vooraf inschrijven
is niet nodig. Je kunt ter plaatse aansluiten
en je activiteit kiezen. Per avond zijn er specifieke workshops, nachtwandelingen en andere sterrenkundige activiteiten.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

• Beethoven Integrale

Dinsdag 22 september

• Bruggen bouwen met
gevangenen (deel 1)
• Beethoven Integrale
• Cursus: een houten
lepel snijden

Dinsdag 29 september

• Bruggen bouwen met
gevangenen (deel 2)
• Cursus: een houten
lepel snijden

Maandag 21 september

• Beethoven Integrale
• G-Dansant

Maandag 28 september

• G-Dansant

Woensdag 30 september

Woensdag 23 september

• Cursus: een houten lepel
snijden

• G-Dansant

Woensdag 16 september

• Fietstocht: Bruggen
bouwen, letterlijk
en figuurlijk

Donderdag 1 oktober

• Beethoven Integrale

Donderdag 24 september

• Beethoven Integrale
• Schemertijd
Volkskundemuseum
• Lancering Flanders 2021

Donderdag 17 september

• Sport op Vrijdag
• AMOK

Vrijdag 2 oktober

• Beethoven Integrale
• Silence for Peace
• Nsanga-avond:
Bruggen bouwen
met vluchtelingen
• Sport op Vrijdag

• Leer programmeren
met Codefever
• AMOK

Zaterdag 3 oktober

• Beethoven Integrale
• Leer programmeren
met Codefeve

Zaterdag 26 september

• Beethoven Integrale
• Opendeurdagen Cozmix
• Vredesviering SintMichielsbeweging
• Plantjesweekend Kom
op tegen Kanker

• Beethoven Integrale
• Plantjesweekend Kom
op tegen Kanker
• Lancering Flanders 2021

Vrijdag 25 september

Zaterdag 19 september

• Pre-Triënnale Brugge;
PLATFORM #9: Howest
Toegepaste Architectuur

Zaterdag 12 september

• Pre-Triënnale
Brugge; PLATFORM
#8: Joke Raes

Zaterdag 5 september

Vrijdag 18 september

• Pre-Triënnale Brugge;
PLATFORM #9: Howest
Toegepaste Architectuur

• Pre-Triënnale Brugge;
PLATFORM #9: Howest
Toegepaste Architectuur
• Zwartekatsessie:
Molens van de
Frontstreek

• Pre-Triënnale Brugge;
PLATFORM #9: Howest
Toegepaste Architectuur

• Pre-Triënnale Brugge;
PLATFORM #9: Howest
Toegepaste Architectuur
• Cursus: een houten
lepel snijden

Dinsdag 15 september

Vrijdag 11 september

Donderdag 10 september

Woensdag 9 september

• Pre-Triënnale
Brugge; PLATFORM
#8: Joke Raes

• Pre-Triënnale
Brugge; PLATFORM
#8: Joke Raes

• Pre-Triënnale
Brugge; PLATFORM
#8: Joke Raes

• Pre-Triënnale
Brugge; PLATFORM
#8: Joke Raes
• Cursus: een houten
lepel snijden
• Start Maand van de
Brugse sportclub

Dinsdag 8 september

Vrijdag 4 september

Donderdag 3 september

Woensdag 2 september

Dinsdag 1 september

Maandag 14 september

Maandag 7 september

Maandag 31 augustus

UITNEEMBARE HERFSTKALENDER 2020

• AMOK
• Lees Meer!

Zondag 4 oktober

• Fietstocht: Bruggen
bouwen, letterlijk
en figuurlijk

Zondag 27 september

Beethoven Integrale
Opendeurdagen Cozmix
Screws
Feestelijke inhuldiging
Anna Vercammenplein
• Plantjesweekend Kom
op tegen Kanker

•
•
•
•

Zondag 20 september

• Pre-Triënnale Brugge;
PLATFORM #9: Howest
Toegepaste Architectuur

Zondag 13 september

• Pre-Triënnale
Brugge; PLATFORM
#8: Joke Raes

Zondag 6 september

• AMOK

Woensdag 4 november
• Kleuter- en
omnisportskamp
• Cozmixxl: herfstvakantie

• AMOK

Dinsdag 13 oktober

• Start inleidende cursus sterrenkunde
• Cursus: klussen in
huis - bevestigen
en constructie
• Cursus: klussen in
huis - elektriciteit

Dinsdag 20 oktober

• Studio Mathilde
• Driedaagse Brugge - De Panne
• Start Telescopen: verleden, heden en toekomst
• Cursus: klussen in
huis - bevestigen
en constructie
• Cursus: klussen in
huis - elektriciteit

Dinsdag 27 oktober

• Studio Mathilde
• Cursus: klussen in
huis - bevestigen
en constructie
• Cursus: klussen in
huis - elektriciteit

Dinsdag 3 november

• Kleuter- en
omnisportskamp
• Cozmixxl: herfstvakantie
• Four in Affairs: Soundtrack – Pulp Fiction
• Start Holebifilmfestival

• AMOK
• G-Dansant

Maandag 12 oktober

• G-Dansant

Maandag 19 oktober

• Studio Mathilde
• G-Dansant

Maandag 26 oktober

• Studio Mathilde
• G-Dansant

Maandag 2 november

• Kleuter- en
omnisportskamp
• Cozmixxl: herfstvakantie
• G-Dansant

• Studio Mathilde
• Zwartekatsessie:
Kerkhofsymboliek

• Studio Mathilde

• Kleuter- en
omnisportskamp
• Cozmixxl: herfstvakantie

Donderdag 5 november

Donderdag 29 oktober

• Studio Mathilde

• Kleuter- en
omnisportskamp
• Cozmixxl: herfstvakantie

Vrijdag 6 november

• Sport op Vrijdag
• Studio Mathilde
• Hallo, wie?
Ruimtemissie!

Vrijdag 30 oktober

• Sport op Vrijdag
• Studio Mathilde
• Start Waarnemen
voor beginners

Vrijdag 23 oktober

• Sport op Vrijdag
• Studio Mathilde

• Schemertijd
Arentshuis
• Studio Mathilde

Donderdag 22 oktober

Vrijdag 16 oktober

• Sport op Vrijdag
• AMOK

Vrijdag 9 oktober

Donderdag 15 oktober

• AMOK
• Poska dirigeert
Beethoven 7

Donderdag 8 oktober

Woensdag 28 oktober

• Studio Mathilde
• Driedaagse Brugge
- De Panne
• Dj-workshop: Traktor 3

Woensdag 21 oktober

• Lotto Belgium Tour:
Elite Dames 2.1
• Start Actuele
onderwerpen uit
de sterrenkunde
• Start Cozmokidz
• Start Actuele
onderwerpen uit
de ruimtevaart

Woensdag 14 oktober

Woensdag 7 oktober

Dinsdag 6 oktober

Maandag 5 oktober

• KRIKRAK

Zaterdag 7 november

• Studio Mathilde
• Hallo, wie?
Ruimtemissie!
• Iedereen Klassiek

Zaterdag 31 oktober

• Leer programmeren
met Codefever
• Studio Mathilde

Zaterdag 24 oktober

• Leer programmeren
met Codefever
• Studio Mathilde
• Dag van Verzet
tegen Armoede
• Start jeugdcursus
sterrenkunde en
ruimtevaart

Zaterdag 17 oktober

• Leer programmeren
met Codefever
• AMOK
• Evenement Week
van de Fair Trade
• Start Space 4 Kids
• Lezing David Claerbout

Zaterdag 10 oktober

• Cozmixxl: herfstvakantie
• KRIKRAK

Zondag 8 november

• Studio Mathilde
• Cozmixxl: herfstvakantie

Zondag 1 november

• Studio Mathilde

Zondag 25 oktober

• Studio Mathilde
• Great Bruges Marathon

Zondag 18 oktober

• AMOK

Zondag 11 oktober

Woensdag 23 december
• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten
• Kleuter- en
omnisportskamp

Dinsdag 17 november

• Ouderenweek
• Beethoven 1 & Finzi

Dinsdag 24 november

• Tweelink

Dinsdag 1 december

• Wintergloed

Dinsdag 8 december

• Wintergloed
• December Dance

Dinsdag 15 december

• Wintergloed

Dinsdag 22 december

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten
• Kleuter- en
omnisportskamp

Maandag 16 november

• G-Dansant
• Ouderenweek

Maandag 23 november

• G-Dansant
• Tweelink

Maandag 30 november

• G-Dansant
• Wintergloed

Maandag 7 december

• G-Dansant
• Wintergloed
• December Dance

Maandag 14 december

• G-Dansant
• Wintergloed

Maandag 21 december

• G-Dansant
• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten
• Kleuter- en
omnisportskamp

• Wintergloed

Woensdag 16 december

• Wintergloed
• December Dance

Woensdag 9 december

• Wintergloed

Woensdag 2 december

• Tweelink

Woensdag 25 november

• Ouderenweek

Woensdag 18 november

• Start Space 4 Kids

• G-Dansan

Woensdag 11 november

Dinsdag 10 november

Maandag 9 november

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten
• Kleuter- en
omnisportskamp

Donderdag 24 december

• Wintergloed

Vrijdag 25 december

• Wintergloed
• Sport op vrijdag

• Schemertijd
Gruuthusemuseum
• Wintergloed

Sport op Vrijdag
Wintergloed
December Dance
Kerstloop
Grote Boekenverkoop
Vrijdag 18 december

•
•
•
•
•

Vrijdag 11 december

• Sport op Vrijdag
• Wintergloed
• December Dance

Vrijdag 4 december

• Sport op Vrijdag
• Tweelink

• Wintergloed

Zaterdag 26 december

• Wintergloed
• Sterrenstoet

Zaterdag 19 december

• Leer programmeren
met Codefever
• Wintergloed
• December Dance
• Grote Boekenverkoop

Zaterdag 12 december

• Leer programmeren
met Codefever
• Wintergloed
• December Dance

Zaterdag 5 december

• Leer programmeren
met Codefever
• Tweelink

Zaterdag 28 november

• Leer programmeren
met Codefever
• Tweelink
• Ouderenweek

• Sport op Vrijdag
• Tweelink
• Ouderenweek

Vrijdag 27 november

Zaterdag 21 november

• Leer programmeren
met Codefever
• Cityhacks 2020
• Jazz Brugge Festival

Zaterdag 14 november

Vrijdag 20 november

• Sport op Vrijdag
• Cityhacks 2020
• Jazz Brugge Festival

Vrijdag 13 november

Donderdag 17 december

• Wintergloed
• December Dance

Donderdag 10 december

• Wintergloed
• December Dance

Donderdag 3 december

• Tweelink

Donderdag 26 november

• Schemertijd
Sint-Janshospitaal
• Ouderenweek
• Start inleidende
cursus weerkunde

Donderdag 19 november

Donderdag 12 november

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten

Zondag 27 december

• Wintergloed
• Sterrenstoet
• Cozmix
Midwinternachten

Zondag 20 december

• Wintergloed
• December Dance

Zondag 13 december

• Wintergloed
• December Dance

Zondag 6 december

• Tweelink
• Vier de Seizoenen
Workshop Sinterklaas:
Bakpiet Zoekt Hulp

Zondag 29 november

• Tweelink

Zondag 22 november

• Jazz Brugge Festival

Zondag 15 november

maandag 14 sep tot en met maandag 31 mei 2021
vrijdag 26 sep tot en met vrijdag 28 mei 2021
zaterdag 10 okt tot en met vrijdag 26 maa 2021
dinsdag 13 okt tot en met dinsdag 2 feb 2021
woensdag 14 okt tot en met woensdag 28 apr 2021
woensdag 14 okt tot en met woensdag 21 apr 2021
zaterdag 17 okt tot en met zaterdag 24 apr 2021
dinsdag 20 okt tot en met dinsdag 2 maa 2021
woensdag 14 okt tot en met woensdag 21 apr 2021
vrijdag 23 okt tot en met vrijdag 2 apr 2021

G-Dansant

Sport op Vrijdag

Space 4 Kids

Inleidende cursus sterrenkunde

Actuele onderwerpen uit de sterrenkunde

Cozmokidz

Jeugdcursus sterrenkunde en ruimtevaart

Telescopen: verleden, heden en toekomst

Actuele onderwerpen uit de ruimtevaart

Waarnemen voor beginners

Inleidende cursus weerkunde

donderdag 19 nov tot en met donderdag 1 apr 2021

Holebifilmfestival (data voor Brugge: zie holebifilmfestival.be) dinsdag 3 nov tot en met vrijdag 27 nov

dinsdag 1 tot en met woensdag 30 sep

Maand van de Brugse Sportclub

Zondag 31 januari

• Bach Academie
Brugge 2021

Zondag 24 januari

Zondag 17 januari

Zondag 10 januari

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten

Zondag 3 januari

zondag 29 nov tot en
met zondag 10 jan 2021

Jean Godecharle: Aspects of …

zondag 20 sep tot en
met zondag 15 nov

Joke Raes & Jonas Vansteenkiste: Synergia

vrijdag 27 nov tot zondag 14 maa 2021

zondag 20 sep tot en
met zondag 13 jun 2021

Sylvie De Meerleer: The wall is as soft as lace

Nele Van Canneyt zoomt in op Brugge in coronatijden

zondag 6 sep tot en met woensdag 7 okt

SANT2020

donderdag 1 okt tot en
met zondag 31 jan 2021

tot en met zondag 17 jan 2021

Expo Studio+ - Handmade in Brugge

Memling Now: Hans Memling in de actuele kunst

tot en met donderdag 31 dec

A P-lace Together

tot en met zondag 29 nov

tot en met zondag 8 nov

tot en met zondag 8 nov

tot en met zondag 20 sep

Zaterdag 30 januari

• Bach Academie
Brugge 2021

Zaterdag 23 januari

Zaterdag 16 januari

Zaterdag 9 januari

• Wintergloed

Zaterdag 2 januari

Simon Stevin van Brugghe, 1620-2020.
Hij veranderde de wereld.

Ten Huize van Joseph Ryelandt

Van Eyck in Bruges

[kap-cher] capture

tot en met zondag 29 nov

Met Stevin op stap

• Sport op vrijdag

Vrijdag 29 januari

• Bach Academie
Brugge 2021
• Sport op vrijdag

TENTOONSTELLINGEN:

Donderdag 28 januari

• Schemertijd Arentshuis
• Bach Academie
Brugge 2021

EN VERDER:

• G-Dansant

Woensdag 27 januari

Maandag 25 januari

Dinsdag 26 januari

• Bach Academie
Brugge 2021

• G-Dansant

Donderdag 21 januari

Vrijdag 22 januari

Woensdag 20 januari

Maandag 18 januari

Dinsdag 19 januari

• Sport op vrijdag

Donderdag 14 januari

Vrijdag 8 januari

• G-Dansant

Woensdag 13 januari

Donderdag 7 januari

• Wintergloed

Vrijdag 15 januari

Dinsdag 12 januari

Woensdag 6 januari

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten
• Brugge Feest

Vrijdag 1 januari

Maandag 11 januari

Dinsdag 5 januari

Maandag 4 januari

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten

Donderdag 31 december

• Sport op vrijdag

• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten

• G-Dansant
• Wintergloed
• Cozmix
Midwinternachten

Woensdag 30 december

• G-Dansant

Dinsdag 29 december

Maandag 28 december
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Dinsdag 13 oktober tot en
met dinsdag 27 oktober

Dinsdag 13 oktober tot en
met dinsdag 27 oktober

Dinsdag 13 oktober tot en
met dinsdag 2 februari

CURSUS: KLUSSEN IN
HUIS – BEVESTIGEN
EN CONSTRUCTIE

CURSUS: KLUSSEN IN
HUIS – ELEKTRICITEIT

INLEIDENDE CURSUS
STERRENKUNDE

Elke dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur
House of Time, Site DuPont, Komvest 45,
Brugge centrum

Elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries

Tijdens de eerste drie thema-avonden leert
Guy Meesschaert je meer over hoe de elektriciteitsvoorziening in je huis werkt. Wat
betekenen volt, ampère, watt en kWh? Hoe
kun je elektrische toestellen herstellen, een
extra stopcontact installeren en een fietslampje herstellen en waarom moet je een
haspel steeds afrollen bij gebruik? Wat mag
je zelf en wat niet?
Tijdens de derde avond is er ruimte voor verdiepende of compleet andere klusvragen.

De inleidende cursus sterrenkunde (acht
sessies) vereist geen voorkennis. Je leert hoe
waarnemingen uit het verleden en het heden
ons wereldbeeld bepalen en wat onze plaats
is in de grote structuur van het heelal. Vanop
de aarde verken je het zonnestelsel. Er komt
ook een stukje klassieke sterrenkunde aan
bod, met de bewegingen van de zon, de planeten en de sterren aan de hemelkoepel.

Elke dinsdag van 19.00 tot 22.00 uur
House of Time, Site DuPont, Komvest 45,
Brugge centrum
Tijdens drie thema-avonden leert Marec
Zeghers je alles over nagels, vijzen, pluggen
en boren. Een kader ophangen, een stoel
herstellen, een scharnier vervan
gen, een
klink vastzetten of een cilinderslot vervangen
zullen hierna geen probleem meer zijn. De
boor- en schroefmachine zullen geen geheimen meer voor je hebben.
Op de derde avond is er ruimte voor verdiepende of compleet andere klusvragen.
Info en inschrijven op www.vormingplus-brugge.be of via
050 33 01 12 of regio.brugge@vormingplusbrugge.be

Info en inschrijven op www.vormingplus-brugge.be of via
050 33 01 12 of regio.brugge@vormingplusbrugge.be

Je kunt kiezen om deze cursus ter plaatse
te volgen of vanop afstand via videostreaming.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
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Woensdag 14 oktober

LOTTO BELGIUM TOUR 2020
ELITE DAMES 2.1
Aankomst in Dudzele
Op de tweede woensdag van oktober ontvangt Brugge voor de eerste keer de Lotto
Belgium Tour, een internationale wielerwedstrijd voor elite dames 2.1. De wedstrijd
valt tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van
Vlaanderen en dat betekent een topweek
voor het vrouwenwielrennen. Het peloton
start in Blankenberge en baant zich via de
polders een weg naar Dudzele. Daar is de
aankomst gepland na een aantal plaatselijke
rondes.
www.lottobelgiumtour.be

Woensdag 14 oktober tot
en met woensdag 21 april

Woensdag 14 oktober tot
en met woensdag 21 april

COZMOKIDZ

ACTUELE ONDERWERPEN
UIT DE RUIMTEVAART

Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
Voor jonge sterrenkundigen ontwikkelde
Cozmix Cozmokidz, een reeks van twaalf
workshops die plaatsvinden op woensdagnamiddag. Het programma werd samengesteld
voor tien- tot twaalfjarigen die graag samen
actief bezig zijn met sterren, planeten en
ruimtevaart.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
Gedurende een viertal avonden verneem je
meer over de actualiteit van de ruimtevaart,
maar ook recente resultaten van planeetverkenning en ander ruimtevaartnieuws komen
aan bod. De cursus is voor iedereen toegankelijk en vereist geen voorkennis. De uitleg
wordt steeds aangepast aan het publiek.
Je kunt kiezen om deze cursus ter plaatse te
volgen of vanop afstand via videostreaming.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
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Zaterdag 17 oktober

DAG VAN VERZET TEGEN
ARMOEDE
Donderdag 15 oktober
tot en met zondag
1 november
Woensdag 14 oktober tot
en met woensdag 28 april

ACTUELE ONDERWERPEN
UIT DE STERRENKUNDE
Elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
In een achttal sessies worden actuele onderwerpen uit de sterrenkunde behandeld. De
cursus gaat uit van een minimale basiskennis sterrenkunde (je hebt bijvoorbeeld al de
inleidende cursus sterrenkunde gevolgd). De
onderwerpen spelen in op de actualiteit.
Je kunt kiezen om deze cursus ter plaatse te
volgen of vanop afstand via videostreaming.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

STUDIO MATHILDE
POP-UP BREISTUDIO VAN
MATHILDE VANDENBUSSCHE
Van 10.00 tot 18.00 uur
The Box, Sint-Jakobsstraat 28, Brugge centrum
Handmade in Brugge en TURBO reikten vorig jaar voor het eerst de Prijs Jonge Makers
uit. Textielontwerpster Mathilde Vandenbussche overtuigde de jury met haar breistudioidee en won. In haar pop-up in The Box koop
je Mathildes nieuwste breigoedcollectie, met
sokken, sjaals en haarbanden. Wil je graag
zelf aan de slag met een vintage breimachine? Dat kan tijdens een van de workshops.
Check de website voor data en inschrijvingen.
www.studiomathilde.be
info@studiomathilde.be
0478 77 12 56
@vandenbusschemathilde
Volg Studio Mathilde ook op Facebook.

Verschillende locaties en uren
Steeds meer gezinnen krijgen het moeilijk
om de eindjes aan elkaar te knopen en om
- al dan niet met een vervangingsinkomen een huis te huren, de schoolkosten te betalen of naar de dokter te gaan.
Inmiddels leeft minstens 10% van de Vlamingen in armoede en een nog groter aantal
loopt het gevaar om in de armoede terecht te
komen. De coronacrisis toont nog maar eens
hoe financieel kwetsbaar velen van ons zijn.
Armoede blijft een groot onrecht. Laat mensen in armoede niet alleen. Toon je solidariteit en neem deel aan de actie tijdens de
zaterdagmarkt van 17 oktober.
Tussen 17.00 en 18.30 uur kun je terecht in
de gastvrije ruimte van de Magdalenakerk.
Daar hoor je verhalen van mensen die vandaag de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Daarna ben je van harte welkom op de
receptie.
www.vormingplus-brugge.be/dag-van-verzet-tegenarmoede
regio.brugge@vormingplusbrugge.be
050 33 01 12
Een initiatief van Amnesty-Brugge, ATD-Brugge,
Beweging.net, CAW Noord-West-Vlaanderen, CM,
De Kantel, Diaconie, Inloophuis ‘t Sas, Integraal,
Oarm in oarme, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen,
Ûze Plekke, Viva-Svv, Vormingplus Brugge en vzw Wieder
met de steun van Stad Brugge, OCMW Brugge en Mintus
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Zaterdag 17 oktober tot
en met zaterdag 24 april

JEUGDCURSUS STERRENKUNDE EN RUIMTEVAART
Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
In acht lessen maken jongeren (12 tot 16
jaar) kennis met de boeiende wereld van
de sterrenkunde en de ruimtevaart. Aan de
hand van foto’s, schema’s, modellen en videomateriaal worden ze wegwijs gemaakt in
het heelal. Er is geen voorkennis vereist.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Zondag 18 oktober

GREAT BRUGES MARATHON
Start op ’t Zand, aankomst op de Markt,
Brugge centrum
De Great Bruges Marathon neemt een zeer
mooi plekje in op de internationale loopkalender. Een hele zomer lang konden de deelnemers zich op deze wedstrijd voorbereiden.
De marathon start op ‘t Zand. De lopers trekken eerst naar de polders en keren daarna
terug om te finishen in de schaduw van het
Belfort op de Markt. Tijdens deze belevenismarathon maken ze kennis met alles wat
Brugge te bieden heeft. Er is ook heel wat
animatie onderweg. Op het programma staat
ook een halve marathon voor lopers én wandelaars.
www.sport.be/greatbrugesmarathon/2020

Dinsdag 20 en
woensdag 21 oktober

DRIEDAAGSE BRUGGE –
DE PANNE
Start op de Markt, Brugge centrum
De aangepaste UCI-kalender voor de rest
van 2020 is bekend en daarmee dus ook de
nieuwe datum van de AG Driedaagse BruggeDe Panne. Toen de wedstrijd werd uitgesteld,
richtte organisator Golazo in overleg met KVC
Panne Sportief, titlepartner AG en de betrokken steden het vizier op een nieuwe datum
in het najaar. Deze UCI WorldTour-wedstrijd
wordt nu op 20 en 21 oktober gereden.
De organisatie zal alle gezondheidsprotocollen die vanuit de UCI en de diverse overheden
worden voorgeschreven, strikt opvolgen. Het
is in ieders belang (renners, omkadering, organisatie ...) dat er wordt gekoerst in de veiligste en gezondste omstandigheden.
www.sport.be/driedaagse/nl
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Dinsdag 20 oktober tot
en met dinsdag 2 maart

TELESCOPEN: VERLEDEN,
HEDEN EN TOEKOMST
Elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries

brugge.be

Woensdag 21 oktober

DJ-WORKSHOP: TRAKTOR 3
MODERN TRIBEZ
14.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8,
Brugge centrum

Je kunt kiezen om deze cursus ter plaatse te
volgen of vanop afstand via videostreaming.

Modern Tribez leert beginnende dj’s de fijnere
knepen van het vak. Met behulp van Traktor 3,
de dj-software van Native Instruments, maakt
hij je meester van je eigen setlist.
Hoe selecteer je de muziek voor je set? Wat
neem je mee? Hoe bouw je de spanning op
en wat is een pisplaat? Ontdek verschillende
mixtechnieken met en zonder fx, leer live remixen met drie of vier decks en nog veel meer.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is
vereist.

www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

De cursus 'Telescopen: verleden, heden en
toekomst' telt vijf sessies. Je komt te weten
hoe sterk onze waarnemingstechnieken zijn
geëvolueerd sinds de uitvinding van de telescoop en welke weg werd afgelegd van de
eerste modellen tot de huidige en toekomstige observatoria.

Vrijdag 23 oktober tot
en met vrijdag 2 april

WAARNEMEN VOOR
BEGINNERS
Elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
Deze cursus is vooral afgestemd op wie zich
wil verdiepen in het praktisch waarnemen. In
zeven sessies worden de sterrenhemel en de
plaats van de sterrenbeelden aan de noordelijke hemel toegelicht. Bij helder weer gebeurt dit aan de hand van een draaibare sterrenkaart en een verrekijker. Bij slecht weer
vindt de sessie plaats in het planetarium.
Je kunt kiezen om deze cursus ter plaatse te
volgen of vanop afstand via videostreaming.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
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Donderdag 29 oktober

ZWARTEKATSESSIE:
KERKHOFSYMBOLIEK
WANDELING OP DE
CENTRALE BEGRAAFPLAATS VAN BRUGGE
Van 14.00 tot 16.00 uur
Centrale Begraafplaats,
Kleine Kerkhofstraat 60, Assebroek
Voor deze Zwartekatsessie maak je een uitstap naar de Centrale begraafplaats van
Brugge, wellicht de oudste van het land. Benoit Kervyn de Volkaersbeke, consulent religieus erfgoed bij Musea Brugge en lid van de
Stedelijke Commissie voor Graftekens, leidt
je rond op de laatste rustplaats van Bruggelingen uit diverse sociale lagen. Je ziet graven
in neogotische of klassieke stijl, imposant of
onopvallend en vaak versierd met symbolen
die meer vertellen over de overledene.
Je ontdekt ook de monumentale hoofddreef
met het Calvariekruis, het perceel van de
kloosterorden, de pakkende militaire begraafplaats, de kapel van de kanunniken en
het stukje van de Engelse kolonie.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
Deelnemen kost 5 euro (maximaal tien personen, inclusief
de gids). Reservatie via bruggemuseum@brugge.be is
vereist.

Vrijdag 30 en zaterdag
31 oktober

HALLO, WIE? RUIMTEMISSIE!
Van 17.30 tot 21.30 uur
Bezoekerscentrum Cozmix,
Zeeweg 96, Sint-Andries
Beleef een onvergetelijke tijd met het hele
gezin. Geniet tijdens deze Halloweennocturne
van een kindervoorstelling in het planetarium
en zoek vermomde planeten in het duistere
kasteel. Trek tussendoor naar de observatietoren en gluur door de grote telescopen.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Zaterdag 31 oktober

IEDEREEN KLASSIEK
HET FEEST VAN DE
KLASSIEKE MUZIEK
Vanaf 10.00 uur
Concertgebouw, ‘t Zand 34 en de hele
Brugse binnenstad
Iedereen Klassiek neemt alles en iedereen
mee op een vrolijke wolk klassieke muziek.
Editie 2020 zal er, net als alles, lichtjes anders uitzien. Klara, Concertgebouw Brugge,
Brugge Plus en vele Brugse partners maken
er een veilige dag vol muziek van. Live of online: leken en liefhebbers zullen smullen van
wat klassieke muziek te bieden heeft.
www.klara.be/iedereenklassiek
info@concertgebouw.be
050 47 69 99
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Maandag 2 tot en met
vrijdag 6 november
en maandag 21 tot en met
donderdag 24 december

KLEUTER- EN
OMNISPORTKAMPEN
Sportcentrum Daverlo, Dries 2, Assebroek
Dankzij de Sportdienst en Fedes kunnen
kinderen van 4 tot 6 jaar (kleuterkamp) en
van 7 tot 12 jaar (omnisportkamp) tijdens de
herfst- en kerstvakantie sporten, spelen en
plezier beleven.
Het kleuterkamp verloopt volgens een thema. Met sport, dans, knutselen en spelletjes worden beweging en creativiteit op een
speelse manier gestimuleerd.
Tijdens het omnisportkamp proeven kinderen op een uitdagende manier van individuele sporten en groepssporten. Op het
programma staan onder meer baseball,
hoogspringen, hockey en zwemmen.
www.brugge.be/sportkampen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

brugge.be

Zondag 1 tot en met
zondag 8 november

COZMIXXL:
HERFSTVAKANTIE
Elke dag om 10.30 uur, 15.00 uur en
16.30 uur (behalve op zaterdag)
Bezoekerscentrum Cozmix,
Zeeweg 96, Sint-Andries
Tijdens de herfstvakantie geniet je met het
hele gezin van planetariumvoorstellingen en
waarnemingsmomenten.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Dinsdag 3 november

FOUR IN AFFAIRS
SOUNDTRACK – PULP FICTION
20.00 uur
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30,
Sint-Andries
Pulp Fiction spreekt tot de verbeelding van
verschillende generaties. Deze film uit 1994
is iconisch omwille van de regie en de acteerprestaties, maar ook de muziek die regisseur
Quentin Tarantino selecteerde (Misirlou, Son
of a Preacher Man, You Never Can Tell, Rumble …), draagt bij tot zijn cultstatus.
Op deze unieke filmavond neem je even afscheid van deze ‘original score’. Voor Soundtrack kreeg de Brugse band Four in Affairs
immers de kans om nieuwe muziek te componeren bij deze klassieke prent. Het resultaat krijg je te horen vanaf 20.00 uur.
Dit evenement is een samenwerking tussen
Cultuurcentrum Brugge en Razor Reel Flanders Film Festival.
Deze voorstelling bijwonen is gratis.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Dinsdag 3 november
tot en met vrijdag
27 november

HOLEBIFILMFESTIVAL
Cinema Lumière, Sint-Jakobsstraat 36,
Brugge centrum
Het Holebifilmfestival blaast dit jaar twintig
kaarsjes uit. 2020 wordt dus een feestelijke
editie. Brugge doet voor de tweede keer mee,
in samenwerking met Cinema Lumière. De
volledige filmagenda en alle nodige updates
vind je op de website.
www.brugge.be/holebifilmfestival

Zaterdag 7 en zondag
8 november

Vrijdag 13 en zaterdag
14 november

KRIKRAK
GRATIS FAMILIEFESTIVAL

CITYHACKS 2020

Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
Brugse binnenstad
KRIKRAK is een heerlijk feest voor jonge en
minder jonge mensen. Op het einde van de
herfstvakantie zwaaien de Brugse cultuurhuizen hun deuren wagenwijd open voor een
heleboel leuke activiteiten. Op verschillende
speelplekken in de stad duiken theater, muziek, film, dans en beeld op. Houd vanaf september www.krikrak.be in de gaten voor het
volledige programma.
www.krikrak.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
Krikrak is een samenwerking tussen Brugge Plus,
Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw Brugge,
KAAP, MOOOV, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek
Brugge en Raakvlak.

Ondernemerscentrum Brugge,
Jan van Eyckplein 2, Brugge centrum
De jaarlijkse hackathon van Brugge is aan
zijn vijfde editie toe. Op vrijdag 13 november
duiken studenten van Brugse hogescholen
24 uur lang in open data. Ze gaan de uitdaging aan om op zeer korte tijd met hun team
en coach en over diverse disciplines heen
een applicatie uit te werken.
Op zaterdag, in alle vroegte en met kleine
oogjes, verbazen ze je met creatieve oplossingen en innovatieve ideeën. Wil je het
enthousiasme van deze ondernemers van
morgen aanschouwen? Houd dan zeker de
website in de gaten.
www.cityhacks.be
www.brugge.be/cityhacks
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Vrijdag 13 tot en met
zondag 15 november

Maandag 16 tot en met
zaterdag 21 november

JAZZ BRUGGE FESTIVAL
CROSSING CULTURES

OUDERENWEEK
MET PEPERKOEKENRONDE
VOOR 85-PLUSSERS

Concertgebouw, Brugge centrum
De negende editie van Jazz Brugge, een
festival van kunstencentrum KAAP en Concertgebouw Brugge, presenteert jazz op
zijn scherpst en in zijn meest vernieuwende
vorm. Jazz Brugge 'Crossing Cultures' omarmt jazzinvloeden uit alle windstreken en
van diverse muziekgenres. Verwacht je aan
een feest van kruisbestuivingen waar nog
meer dan ooit de vruchtbare grond tussen
genres en disciplines wordt verkend. Traditiegetrouw vormt Jazz Brugge ook een lanceerplatform voor nieuw werk en nieuwe releases van het W.E.R.F. Records label.
www.jazzbrugge.be
Een organisatie van Kunstencentrum KAAP & Concertgebouw, met de steun van Stad Brugge

Tijdens de derde week van november vindt
de jaarlijkse actie plaats voor thuiswonende
85-plussers. De bedoeling van deze Ouderenweek is om een bezoekje te brengen aan
alle thuiswonende 85-plussers in Brugge en
hen een peperkoek te overhandigen.

OPROEP
Wil je ook peperkoek uitdelen?
Contacteer de dienst Welzijn
Barrièrestraat 13, Sint-Michiels
050 32 78 69 of 050 32 78 67
senioren@ocmw-brugge.be

Dinsdag 17 november

BEETHOVEN 1 &
FINZI - SYMFONIEORKEST
VLAANDEREN &
ANNELIEN VAN WAUWE
Twee voorstellingen: van 17.00 tot
18.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34,
Brugge centrum
In zijn concerto voor klarinet en strijkers eert
Finzi de klarinet in al haar schoonheid. Het
pastorale en serene werk van deze geliefde
romantische Engelse componist wordt vol
overgave vertolkt door de Belgische Annelien
Van Wauwe. Anderhalve eeuw eerder, in
1800, weerklonk Ludwig van Beethovens
Eerste Symfonie. Meteen wou hij zich bewijzen aan het publiek en zijn voorgangers
Haydn en Mozart overklassen. Onorthodox
en verrassend, maar toch binnen de grenzen
van de traditionele symfonie.
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57 (maandag tot vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur)
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Vrijdag 27 november
tot zondag 14 maart
Donderdag 19
november tot en met
donderdag 1 april

INLEIDENDE CURSUS
WEERKUNDE
Elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96, Sint-Andries
Tijdens de inleidende cursus weerkunde
(zes sessies) leer je de grondbeginselen van
de meteorologie of weerkunde. Vertrekkend
vanuit de eigen dagelijkse waarnemingen
kom je meer te weten over de opbouw van
onze atmosfeer, de verschillende weerelementen, weersvoorspellingen en extreme
weersomstandigheden.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Van vrijdag 20 tot en met
zondag 29 november

TWEELINK
KUNSTENAARS + MAKERS
Tijdsschema:
zie www.handmadeinbrugge.be
Hof Bladelin, Naaldenstraat 19,
Brugge centrum
Vijf ambachtelijke makers die het vermaarde
‘Handmade in Brugge’-label dragen, treden
in dialoog met vijf jonge kunstenaars die resideren in De Tank, een atelierruimte in het
hart van de stad. Na een intensief traject creëren de duo’s samen nieuw werk dat wordt
tentoongesteld in Hof Bladelin. Dit oude
stadspaleis stelt speciaal voor Tweelink de
salons, waar tot voor kort een paar zusters
woonden, open voor het publiek. In deze bijzondere ruimtes vinden ook gespreksavonden plaats tussen makers en kunstenaars.
Het traject wordt begeleid door curator Pierre
Muylle, die via een performatieve rondleiding
het publiek door zijn ogen laat kijken naar het
traject dat hij met de duo’s heeft afgelegd.
www.handmadeinbrugge.be
www.detank.be

NELE VAN CANNEYT
ZOOMT IN OP BRUGGE
IN CORONATIJDEN
TENTOONSTELLING
Arentshuis, Dijver 16, Brugge centrum
De coronamaatregelen maken van Brugge
een lege, stille stad. In die context vroeg Mu
sea Brugge aan fotografe Nele Van Canneyt
(°1973) om haar impressies van de ‘nieuwe’
stad in deze bijzondere tijden vast te leggen.
Van Canneyt is een rijzende ster in de Belgische fotografie. Haar werk bestaat uit
niet-geënsceneerde beelden waarin ze haar
droomwereld projecteert op de realiteit.
Centraal daarbij staat een fascinatie voor de
dualiteit tussen de zichtbare leefwereld en
onze ervaring van die omgeving. Elke foto is
beladen met uiteenlopende verhaallijnen en
emoties. Van Canneyt reist de wereld rond op
zoek naar het desolate. Melancholie en eenzaamheid zitten altijd sterk verweven in haar
fotoreeksen.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
Gratis voor inwoners van Brugge. Reserveren via
www.museabrugge.be/reservatie wordt aanbevolen.
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Zondag 29 november

VIER DE SEIZOENEN
WORKSHOP SINTERKLAAS:
BAKPIET ZOEKT HULP
Twee sessies: van 13.30 tot 15.00 uur en
van 15.00 tot 16.30 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43, Brugge
centrum
Speculaas hoort van oudsher bij het sinterklaasfeest. Bij onze voorouders had het geven van speculaas een speciale betekenis.
Sint-Nicolaas is namelijk ook de patroonheilige van de huwbare jongeren en de verliefden. Verliefde jongens maakten vroeger
een versierde speculaaspop om die aan het
meisje van hun dromen te geven.
In deze workshop helpen (groot)ouders en
kinderen de bakpiet met het maken van speculaas en het vullen van de houten sintvormen. Terwijl de heerlijke koekjes bakken in
de oven, beschilderen de deelnemers houten klompjes om op sinterklaasavond bij de
schoorsteen te zetten. De goede Sint komt in
hoogsteigen persoon langs om het bak- en
knutselwerk te keuren. Misschien vult hij de
klompjes met lekkers?
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
Leeftijd kinderworkshop: 5 tot 9 jaar.
Prijs per sessie (inclusief museumtoegang): 8 euro per
deelnemer. Vanaf het tweede kind van eenzelfde gezin
betaal je 5 euro.
Reserveren via musea.reservatie@brugge.be is
vereist. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan nog tot de donderdag voor de activiteit.

Zondag 29 november tot
en met zondag 10 januari

Maandag 30 november tot
en met zondag 3 januari

JEAN GODECHARLE
ASPECTS OF …

WINTERGLOED

Verschillende locaties

Wintergloed is aan zijn tweede editie toe.
Dit winterfestival bundelt allerlei sfeervolle
kerst- en winteractiviteiten. Bruggeling en
bezoeker worden uitgenodigd om op de donkerste dagen buiten te komen en te genieten
van het feeërieke decor in de binnenstad.

a ...: het atelier van fotograaf Jean Godecharle wordt een tijdelijke exporuimte. Een
iconisch werk vervangt de bedrijvigheid door
stilte en verwondering.
a Woodland: Jean maakt van dit idee van
transformatie het uitgangspunt voor een
in-situ-installatie die hij als eerste Brugse
meester zal realiseren in Kunstenruimte Bogardenkapel. Hij toont er nieuw werk over zijn
voortdurende zoektocht naar de (on)werkelijkheid van menselijke ingrepen in de natuur.
a Landscape: Godecharle werkt samen met
enkele fotografen die op de drempel van het
meesterschap staan en maakt met hen in Exporuimte Burg het sluitstuk van dit drieluik.
Gratis te bezoeken.
www.ccbrugge.be/bk
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Brugse binnenstad

www.wintergloed.be
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Donderdag 3 tot en met
zondag 13 december

DECEMBER DANCE
EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR HET FESTIVAL
Verschillende locaties
Een nieuw decennium betekent ook een
nieuw hoofdstuk voor December Dance. De
Brugse partners van het grootste festival
voor hedendaagse dans in Vlaanderen zetten
in op innovatieve dansprogrammering, los
van geografische regio’s en curatoren.
Choreografen zien de dramatische klimaatveranderingen met lede ogen aan en gaan
op zoek naar de plek van de mens op onze
planeet. Waar horen wij? En hoe kunnen wij
ons op een gezonde manier integreren in het
ecosysteem?
Met coproducties en premières van Vlaamse
en internationale choreografen zoals Meg
Stuart, Flora Détraz en Michiel Vandevelde
levert December Dance hier alvast een duurzame bijdrage aan.
www.decemberdance.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99
Een organisatie van Concertgebouw Brugge in
samenwerking met Cultuurcentrum Brugge & KAAP

Vrijdag 11 december

TIENDE UNICARS
KERSTLOOP BRUGGE
OMLOOP VAN 6 EN 10
KM IN DE BINNENSTAD
Start om 19.30 uur
Start op de Markt en aankomst op de Burg,
Brugge centrum
Met de feestelijke verlichting van de kerstmarkt op de achtergrond start de omloop
van 6 km om 19.30 uur en die van 10 km om
20.15 uur.
Getooid met een verlichte kerstmuts passeren de deelnemers de mooiste locaties van
de binnenstad. Op twintig van die plekken is
er muziek en animatie.
De voorbije drie jaar was de Brugse Kerstloop de grootste van het land. De opbrengst
gaat naar een goed doel.
www.lopenvoorhetgoededoel.be
info@ivandegrieck.be
0495 50 69 98

Vrijdag 11 en zaterdag
12 december

GROTE BOEKENVERKOOP
VAN DE BIB
Vrijdag van 9.30 tot 19.00 uur, zaterdag van
9.30 tot 17.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8,
Brugge centrum
De bib verkoopt boeken, cd’s en dvd’s die in
de loop van het jaar uit de collectie verdwenen. Romans, thrillers, jeugdboeken, strips,
tijdschriften, informatieve boeken en naslagwerken hengelen naar een tweede leven in
jouw boekenkast. Tegen 1 euro per roman
krijg je die kast in elk geval snel gevuld.
brugge.bibliotheek.be
050 47 24 00
bibliotheek@brugge.be
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Zaterdag 19 en zondag
20 december

Zondag 20 december tot
en met zondag 3 januari

STERRENSTOET
TRADITIONELE KERSTSTOET
VOOR HET GOEDE DOEL

COZMIX
MIDWINTERNACHTEN

Vanaf 14.30 uur
Brugse binnenstad
Ruim honderd figuranten beelden het kerstverhaal uit in een volkse, stemmige optocht.
Een heuse harmonie, een rijdende beiaard,
de drie koningen te paard, een grote meute
schapen, Maria op een ezeltje op weg naar
Bethlehem …: dit alles krijgen voorbijgangers in de centrale straten van de binnenstad te zien. Vergeet vooral niet een centje te
stoppen in de bussen die worden meegedragen, want je helpt er het goede doel mee. De
uitvalsbasis van de stoet is site Oud Sint-Jan.
De Sterrenstoet is een organisatie van het
Comité voor Initiatief in samenwerking met
Stad Brugge.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

Elke dag om 10.30 uur, 15.00 uur
en 16.30 uur (behalve op zaterdag,
kerstdag en nieuwjaarsdag)
Bezoekerscentrum Cozmix,
Zeeweg 96, Sint-Andries
Tijdens de kerstvakantie vallen de langste
nachten van het jaar. Deze periode is een
ideale gelegenheid voor jong en oud om de
prachtige objecten aan de sterrenhemel te
ontdekken. Dagelijks staan er extra planetariumvoorstellingen voor het hele gezin gepland.
Na deze wervelende fulldomeshows kunnen
de bezoekers de sterrenhemel observeren
door de telescopen in de observatietoren.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
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Donderdag 31 december

BRUGGE FEEST
SAMEN FEESTELIJK HET
NIEUWE JAAR INZINGEN
Van 22.45 tot 2.00 uur
’t Zand, Brugge centrum
Als alles meezit, worden zoals elk jaar heel
wat feestvierders verwacht op ‘t Zand om er
samen met een enthousiast koor uitbundig
het nieuwe jaar in te zingen. Aan diverse
stands en in de omliggende horecazaken kun
je terecht voor een drankje.
'Brugge zingt van oud naar nieuw' is een organisatie van het Comité voor Initiatief in samenwerking met Stad Brugge, de handelskring ’t Zand-West-Brugge-Vrijdagmarkt en
de Brugse Marktkramersbond, en met de
steun van Interparking en De Lijn, die op oudejaarsavond instaat voor gratis busvervoer
in opdracht van de Stad.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

Woensdag 20 tot en met
zondag 24 januari

BACH ACADEMIE
BRUGGE 2021
COMPLEET BACH
Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34,
Brugge centrum
Op het toppunt van zijn kunnen schreef Bach
met een reeks composities en bundels zijn
muzikale testament. Werken als de ‘h-Moll
Messe’ blijven verbluffen, terwijl Bachs uitgegeven klaviermuziek alle volgende generaties inspireerde. Deze elfde Bach Academie Brugge gaat voluit voor de diepte. Wat
dacht je van een compleet ‘Wohltemperierte
Klavier’ door vier jonge klavecinisten? Of
Bachs motetten door het Engelse ensemble Solomon’s Knot? Reinoud Van Mechelen
zingt de mooiste tenoraria’s, terwijl vaste
festivalgast Philippe Herreweghe met zijn
Collegium Vocale Gent komt bewijzen dat
Brugge compleet Bach is.
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99
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WEDSTRIJD
In welk prachtig vernieuwd museum kun je het
meesterwerk ‘Madonna met kind en Kanunnik van
der Paele’ van Jan van Eyck gaan bewonderen?
Vijf winnaars krijgen elk een exemplaar van het boek 'Van Eyck in detail'
van Annick Born & Maximiliaan P. J. Martens.
Stuur je antwoord voor vrijdag 2 oktober per mail naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11. Je kunt de antwoordstrook ook deponeren
in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12, 8000 Brugge.

Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

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

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

Deze Herfstagenda biedt geen volledig overzicht
van het hele programma in Brugge. Wil je meer
herfstevenementen? Surf naar uitinbrugge.be.
De geldende coronamaatregelen zijn van
toepassing op alle evenementen in dit magazine.
Het is ook mogelijk dat bepaalde activiteiten door
de coronacrisis uiteindelijk toch niet kunnen
doorgaan. Alle informatie wordt dan ook onder
voorbehoud gepubliceerd. Neem voor een laatste
stand van zaken contact op met de organisatoren.
De meest actuele info over de coronarichtlijnen
vind je op www.brugge.be. Je kunt ook mailen naar
info@brugge.be of bellen naar 050 44 8000.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Let op: omdat de bedeling van het
Stadsmagazine verspreid wordt over
meerdere dagen, is het mogelijk dat
sommige activiteiten voorbij zijn op het
moment dat dit blad in je brievenbus valt.

