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et is september, de boekentassen worden uit de kast
gehaald en de schoolpoorten zwaaien opnieuw open.
Ik wens alle kinderen, jongeren en hun ouders een
goede start van het nieuwe schooljaar! Vele leerlingen zullen rond deze tijd voor het eerst alleen naar school
fietsen of wandelen. Het is belangrijk dat kinderen zich op
een veilige manier van en naar school kunnen verplaatsen.
Om dit te bereiken, moeten we allemaal een bijdrage leveren.
Bij deze BiS vind je een affiche ‘zone 30’. Hang hem op een
zichtbare plaats en help automobilisten eraan herinneren dat
ze hun rijstijl aanpassen in de buurt van scholen en de zone
30 respecteren.
Op 18 september laten we de auto allemaal thuis. Dan is er de
negende editie van Autoloze Zondag met enkele vaste waarden, maar ook nieuwigheden en een zinderende slotact van
Bevergem Live! Het programmaboekje vind je ook bij deze
BiS.

Geniet van het najaar op z’n
Brugs met een agenda vol
verrassende activiteiten

Deze editie is een herfstagenda en biedt een overzicht van de
activiteiten in onze stad in het najaar. De agenda bulkt van zowel een- als meerdaagse festivals, sportinitiatieven voor alle
leeftijden, lezingen en cursussen. In het midden van deze BiS
zit een uitneembare kalender, zodat u niets hoeft te missen.
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Je infoblad staat ook op
www.brugge.be
Voor suggesties i.v.m dit infoblad
kun je Communicatie & Citymarketing contacteren op 050 44 81 00,
persdienst@brugge.be, Burg 11,
8000 Brugge
Wil je ook graag bij de Stad werken?
Raadpleeg de vacatures op
www.brugge.be

De Cultuurmarkt, ook op 18 september, vormt het startschot
voor een nieuw en boeiend cultuurseizoen. De Brugse culturele organisaties stellen in de Sint-Jakobsstraat hun programma voor. Dit jaar werken verschillende cultuurhuizen
rond Jheronimus Bosch, de beroemde schilder die vijfhonderd jaar geleden overleed. Tijdens het festival ‘Bosch in
Brugge’ is o.a. de culinaire performance Piknik Horrifik de
moeite waard. In de herfstvakantie is bovendien het familiefestival KRIKRAK, wegens groot succes vorig jaar, opnieuw
van de partij.
Met andere woorden: geniet van het najaar op z’n Brugs met
een agenda vol verrassende activiteiten.
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Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge
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UITWIJKEN SEPTEMBER
Vrijdag 9 tot en met
zondag 11 september
Grasveld Zandtiende in Assebroek

Vrijdag 16 tot en met
zondag 18 september
Grasveld Sint-Michielslaan ter hoogte
van de Sint-Godelievekerk in SintMichiels

Vrijdag 23 tot en met
zondag 25 september
Speelplein Petegemstraat - Hofdamestraat in Sint-Kruis
Vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 13.30 tot middernacht en zondag van 9.30 tot 18.00 uur.

Tot en met zondag
16 oktober

ONTDEK DE
KASTEELBOSSEN

Ontdek de Kasteelbossen ten zuidwesten
van Brugge in Sint-Andries, Sint-Michiels,
Zedelgem en Jabbeke. Je kunt deze groene
boscluster bezoeken aan de hand van drie
leuke ommetjes, inclusief gratis toegang tot
het Kasteel van Loppem en de doolhof bij het
kasteel.

Elk trimester staat de Uitwijkentoer te
popelen om van start te gaan in en rond
Brugge. De wagens rukken uit in februari, mei, juli en september. De voorbije
zes jaar hield de karavaan meer dan
negentig keer halt op verschillende
Brugse pleintjes en grasvelden. Telkens
bracht Uitwijken cultuur naar de wijken
en zorgde het voor een warm wijkgevoel.

Deze actie loopt tot 16 oktober.

Kom dus gezellig nazomeren en geniet
van de foto-expo ‘Paraplu Paraplu’, de
nieuwe cinemawagen met kortfilms,
laatavondfilms en animatiefilms, circusen theatervoorstellingen, workshops,
Radio uutwiekken, muziek van Roland
Van Campenhout, La Negra Albina, Les
Tzigales en zoveel meer.

www.kasteelbossen.be
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge, 0800 20 021

Programmakrant bij In&Uit
www.uitwijken.be, info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Zaterdag 10 en zondag
11 september

OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot
18.00 uur
Diverse locaties
Ook dit jaar vindt Open Monumentendag
plaats tijdens het tweede weekend van september. Deze editie legt het accent op gemeenschappen die hun specifiek erfgoed van
generatie op generatie doorgeven, zoals de
gildes en enkele kerkbesturen.
Het West-Bruggekwartier staat eveneens in
de kijker, met een indringende analyse van
de wijk. De boeiende (vergeten?) geschiedenis van dit stukje Brugge en de toekomst ervan komen aan bod.
De aandacht van deze editie gaat ook uit naar
restauraties en merkwaardige interieurs.
Opgelet: sommige locaties en activiteiten
kun je alleen maar bezoeken na reservatie.
Raadpleeg dus zeker de website.
www.bruggeomd.be
050 47 23 24

Zaterdag 10 september tot en met zondag 20 november

Zondag 11 september

FESTIVAL BOSCH IN BRUGGE

GEEFPLEIN

Verschillende tijdstippen en locaties

van 11.00 tot 16.00 uur
Koningin Astridpark

Naar aanleiding van de vijfhonderdste sterfdag van Jheronimus Bosch slaan verschillende Brugse cultuurhuizen de handen in elkaar.
Ze laten je het fascinerende universum van
een van de grootste kunstschilders uit onze
geschiedenis ontdekken.
Op het programma staat onder meer de muziektheatervoorstelling ‘Bosch Beach’ van
LOD Muziektheater, op basis van een tekst
van auteur Dimitri Verhulst. Dit muziektheaterstuk onderzoekt de dubbelzinnigheid van
onze maatschappij in het licht van de huidige
vluchtelingencrisis.

Een pareltje wordt de voorstelling ‘Bosch
Dreams’ van het internationaal vermaarde
circusgezelschap Seven Fingers. Deze trip is
een visuele tijdreis vol kleurrijke, grillige, gemaskerde figuren en vreemde visioenen.
De Canadese choreografe Marie Chouinard
maakt een choreografie in drie delen, gebaseerd op ‘De Tuin der Lusten’ van Bosch.
Tijdens dit festival brengen twee jonge kunstenaars, Shahryar Hatami en Barbad Golshiri, een verfrissende, hedendaagse en aanvullende blik op de wereld van Bosch met hun
fascinerende kunstwerken en insatllaties.

Het volledige programma staat in de Bosch-folder die je kunt krijgen bij In&Uit en Cultuurcentrum Brugge.
Kalender, tickets en info staan op www.cultuurcentrumbrugge.be.

Een Geefplein is een soort markt, maar dan
een waar je je portemonnee mag thuislaten.
Je komt ernaartoe met spullen die jij zelf niet
meer nodig hebt, maar die een ander nog
kan gebruiken, of je komt met lege handen
en gaat naar huis met spullen die je zelf nog
kunt gebruiken.
De bedoeling van het Geefplein is mensen
gelukkig maken die een extra steuntje in de
rug best kunnen gebruiken, hergebruik stimuleren (en de afvalberg verkleinen), materialen herverdelen, sociale contacten en
structuren vergroten en samen genieten van
een gezellige namiddag.
Bak je graag? Cakes, taarten en ander lekkers zijn welkom op de geeftafel.
www.geefpleinbrugge.be
www.facebook.com/geefpleinbrugge

#visitbruges
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WEEK
VAN DE
RUIMTE
Zondag 11 tot en met
zondag 18 september

Interview

Brugge maakt ruimte om te delen,
om te bewegen, om te maken, om
te bloeien, om te stromen of om ...
te verleiden. Op zondagen 11 en 18
september trekt ‘de toekomst van
Brugge’ met de fiets naar tal van
evenementen om je het stadsverhaal
te vertellen. Op maandag is er
een heus stadsdebat en ook op
andere dagen zijn er verschillende
activiteiten over ruimtegebruik in de
stad.

2016 is voor Brugge het jaar van de ruimte.
De Stad werkt namelijk aan een heel belangrijk visiedocument: het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS). Via allerlei
initiatieven, onder meer tijdens de ‘week
van de ruimte’, wordt de Bruggeling betrokken bij dit plan, waarvan zes stadsbeelden
de kapstok vormen.
Het GRS wordt momenteel onderzocht door
de gespecialiseerde onderzoeksbureaus
AWB, maat-ontwerpers en Voorland.

Het volledige programma en
meer informatie vind je op
www.bruggemaaktruimte.be.

BiS Wat betekent dit plan voor de Bruggeling?
P. VANDEN ABEELE De burgers komen dankzij het plan te weten wat er met hun stad gaat
gebeuren de komende jaren. We willen het
plan ook gebruiken om een dialoog aan te
gaan tussen het stadsbestuur, hogere overheden en burgers. Zo kunnen we samen tot een
visie voor de toekomst komen.

BiS licht alvast een tipje van de sluier.

BRUGGE MAAKT RUIMTE!

BiS Wat is een ruimtelijk structuurplan precies?
PETER VANDEN ABEELE (maat) Het ruimtelijk structuurplan bevat de basisvisie voor het
ruimtelijke beleid dat de Stad wil voeren de
komende jaren. Het plan stelt onder andere
vast of een bepaald gebied geschikt is voor
wonen, recreatie, groen, bedrijvigheid of voor
een combinatie van meerdere functies.

BiS Welke grote ruimtelijke veranderingen
verwachten jullie?
ROELAND DUDAL (AWB) Een van de grote
veranderingen is dat we met steeds meer
mensen op steeds minder ruimte wonen.
Daarom is slimmer ruimtegebruik nodig.
Het is belangrijk om snel in te spelen op die
verandering. Nieuwe projecten zoals cohousing verdienen aandacht en steun.
BiS Jullie zetten zes stadsbeelden centraal.
Hoe ziet zo’n stadsbeeld eruit?
P. VANDEN ABEELE We gaan op zoek naar
nieuwe verbanden die binnen de stad ontstaan. Die verbanden omschrijven wij als
stadsbeelden. De stad is een ruimte waar je je
kunt ontspannen, waar je plezier kunt maken
en waarin je kunt bewegen.
R. DUDAL Een voorbeeld van zo’n stadsbeeld
is ‘Brugge Maakt, de productieve stad’. Dit
beeld neemt de economie in Brugge onder
de loep. We onderzoeken hoe we na een jarenlange afbouw van tewerkstelling in de industrie opnieuw maakbedrijven naar de stad
kunnen halen, hoe die bedrijven onderdeel
kunnen worden van de stad, hoe we de stad
en de haven sterker met elkaar kunnen verweven, welke rol erfgoed voor de economie
kan betekenen …

Een ander voorbeeld is ‘Brugge Beweegt, de
ontspannen stad’. Hierin bekijken we hoe de
leefkwaliteit in Brugge kan verhogen door
ruimte te creëren voor ontspanning, sport en
spel. We kunnen bijvoorbeeld inzetten op geclusterde sportactiviteiten die toegankelijk zijn
via een netwerk van veilige, trage wegen en
een kwalitatieve fietsinfrastructuur.
Verder zijn er nog beelden die inzetten op de
relatie tussen wonen en groen, op voorzieningen en het delen van ruimte, op beleving en
toerisme en op klimaatadaptatie en circulaire
economie.
BiS Jullie zijn volop bezig met het vormgeven van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hoe komt zo’n visie tot stand?
P. VANDEN ABEELE Door diverse workshops
te organiseren met verschillende diensten,
strategische stakeholders en actoren die
bouwen, werken en ondernemen in de stad.
Via een platform als ‘de toekomst van Brugge’
komen we te weten wat er leeft in Brugge. We
willen de ideeën die eruit voortvloeien een
stem en een plaats geven binnen het ruimtelijk structuurplan. Door de inbreng van alle
betrokkenen komt een plan tot stand die de
basis vormt voor het verdere proces.

De ‘week van de ruimte’ (meer info op
www.bruggemaaktruimte.be) is bijvoorbeeld
een mooi initiatief dat het structuurplan dichter bij de burger brengt en dialoog teweegbrengt.
BiS Hoe gaan jullie om met enerzijds het hedendaags denken rond ruimte en anderzijds
het UNESCO-label van Brugge?
P. VANDEN ABEELE Wij zien dit als een grote
kans voor de stad. In Brugge is er de laatste
jaren fel gediscussieerd over ‘Brugge, werelderfgoedstad’. Hoe laat je verandering toe in
een middeleeuwse stad? Wat er steeds over
het hoofd wordt gezien, is dat Brugge eigenlijk
veel groter is dan het Brugse ei. Het moment
is gekomen om de stad letterlijk uit dat ei te
laten breken. Er ligt een aantal voorstellen
op tafel. Die zetten ook de deelgemeentes in
de spotlights. De discussie gaat nu niet enkel
meer over de binnenstad, maar ook over heel
wat veranderingen buiten het ei. Dat is een
kantelpunt.

R. DUDAL Brugge krijgt vaak de naam van
grootste Vlaamse Kunststad, maar is daarnaast ook de derde grootste Vlaamse stad, de
tweede grootste havenstad van België en de
grootste kuststad van België. Allemaal superlatieven die je zelden associeert met Brugge,
maar die wel gevolgen hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
BiS Brugge heeft dus heel wat potentieel?
P. VANDEN ABEELE Inderdaad, Brugge biedt
heel wat mogelijkheden op het vlak van ruimte. Hoe wil Brugge met haar haven omgaan?
Hoe zien we de link tussen centrum Brugge
en de kust? Hoe gaat de stad om met hoger onderwijs, met specifieke werkgelegenheidsplekken, met ziekenhuizen …? Op al deze
vragen willen we met het ruimtelijk structuurplan een antwoord geven.
www.bruggemaaktruimte.be
toekomst@brugge.be
050 44 81 32

#visitbruges
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Zondag 11 september

DAG VAN DE BRUGSE
SPORTCLUBS
Van 13.30 tot 17.00 uur
’t Zand
Bij de aftrap van een nieuw sportseizoen
stellen tientallen Brugse sportclubs hun
werking voor aan het grote publiek. Dat gebeurt met infostanden, maar ook met spectaculaire demonstraties en leuke initiatielessen. De demo’s vinden plaats op het podium
en in een sfeervolle arena. De initiatielessen
gebeuren op kleine terreintjes tussen de
standen.
www.brugge.be/dagvandebrugsesportclub
sportdienst@brugge.be, 050 72 70 00

Zondag 11 september

AFSLUITER PRE-TRIËNNALE

BRUGGE BEWEEGT
ZES BRUGSE stadSTADSDEBAT I
deONTDEK
ontspannen
Zondag 11 september

STADSBEELDEN

Van 10.00 tot 19.00 uur
Howest, Sint-Jorisstraat 71
Het Entrepot, Binnenweg 4
Uitwijken, grasveld Zandtiende, Assebroek
Op 11 september kun je kennismaken met
de zes beelden die de basis vormen voor het
nieuwe ruimtelijke structuurplan in Brugge.
Tijdens verschillende evenementen en op
verschillende locaties kun je op een leuke,
toegankelijke manier zien en horen hoe de
ruimte in de stad zal evolueren. Plaatsen van
afspraak zijn de Howestsite, streetfoodfestival Taste A Lot aan het Entrepot en Uitwijken
in Assebroek.
www.bruggemaaktruimte.be
toekomst@brugge.be
050 44 81 32

Maandag 12 september
Van 20.00 tot 22.30 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4
De Stad organiseert samen met Archipel
en Vormingplus drie stadsdebatten over de
ruimte in de stad. Er worden telkens experts
uitgenodigd die nadien in debat gaan met lokale beleidsmakers, architecten en burgers.
Dit eerste debat gaat over twee stadsbeelden: ‘Brugge deelt’ en ‘Brugge als productieve stad’.
www.bruggemaaktruimte.be
toekomst@brugge.be
050 44 81 32

Zondag 18 september

Zondag 18 september

HACK THE CITY

BRUGGE-MAAKTRUIMTE-ROUTE

Graaf Visartpark
De jongeren van Hack The City kapen de container van ‘de toekomst van Brugge’.
Op 18 september zetten zij alles op alles om
samen met de burgers na te gaan welke burgerinitiatieven er in hun stad, wijk, vriendengroep ... leven.
Laat je enthousiasmeren door hun creatieve
aanpak en hack samen met hen the city.
www.bruggemaaktruimte.be
www.facebook.com/bruggehackthecity
toekomst@brugge.be
050 44 81 32

IN HET KADER VAN KROENKELEN
Doorlopend
‘t Zand
Op Autoloze Zondag wordt, bovenop de gewone routes van Kroenkelen, een thematische
fietstocht gepland waarbij je kunt fietsen door
de toekomst van de stad. Wie nieuwsgierig
en avontuurlijk van aard is, zal tijdens deze
fietstocht niet op zijn honger blijven zitten.
Fiets mee de toekomst in en ontdek diverse verborgen pareltjes in volle verandering.
Inschrijven kan op de dag zelf aan de stand
van Kroenkelen.
www.bruggemaaktruimte.be
toekomst@brugge.be
050 44 81 32

Gentpoort: dinsdag tot en met zondag van
9.30 tot 12.20 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
URB EGG-café: zondag tot en met donderdag van 11.00 – 22.00 uur. Op vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot middernacht.
Site Gentpoort, Boninvest
Sinds 1 juli loopt in de Gentpoort, in het kader van de Pre-Triënnale, de tentoonstelling
‘Take Away Air’ van Helen Evans en Heiko
Hansen (HeHe). Zij presenteren er bestaand
en nieuw werk gebaseerd op 'Liquid City', het
thema van Triënnale Brugge 2018.
Begin augustus bezochten al meer dan
tweeduizend mensen deze tentoonstelling.
De combinatie van ruimere openingsuren
en de installatie van hedendaagse kunst in
de eeuwenoude Gentpoort zorgt voor veertig
keer meer bezoekers. Ook het URB EGGcafé naast de Gentpoort maakt deel uit van
de Pre-Triënnale en is opnieuw een groot
succes.
Aan de Gentpoort sluit de Pre-Triënnale
feestelijk af op zondag 11 september. Tussen 16.00 en 17.00 uur krijg je er een gratis drankje en een hapje. Er is ook een gratis jazzconcert. Insein Radio en Damp Oord
zorgen de rest van de middag voor gezellige
achtergrondmuziek.
www.triennalebrugge.be
info@triennalebrugge.be
050 45 50 02

Zondag 11 september en
van donderdag 15 tot en
met zondag 18 september

NEEM EEN VLIEGENDE START
MET JE SPORTERFGOED

Pop-uptentoonstelling in oud-politiekantoor
Van 14.00 tot 17.00 uur, 18 september van
14.00 tot 18.00 uur, Hauwerstraat 3
Ledenblaadjes, diploma’s, briefwisseling,
krantenknipsels, affiches of oude foto’s bevatten een schat aan informatie over de geschiedenis van de Brugse sportclubs. Enkele van
deze sportverenigingen gingen aan de slag
met hun archief en tonen hun blikvangers.
Bezoek de pop-upexpo en maak een praatje
met de ambassadeurs van dit sporterfgoed.
Misschien krijg je wel zin om met je eigen
sportarchief aan de slag te gaan?
Kers op de taart: laat je fotograferen ‘zoals
toen’ in onze fotohoek en doe mee aan de fotowedstrijd.
info@erfgoedcelbrugge.be
050 44 50 48
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06 JE BENT VAN ONSCHATBARE WAARDE 08 TIJD VOOR DE ZIEL
16 DE ONGELIJKE STRIJD VAN GOEDE DOELEN

36 HET DNA VAN JE IDEALEN

Piknik Horrifik

Flat Earth Society

Zondag 18 september

Dinsdag 13 september

TOURNÉE GÉNÉREUSE
INFODAG OVER NALATEN
AAN HET GOEDE DOEL

Van 10.00 tot 12.30 uur of van 14.00 tot
16.30 uur
Provinciaal Hof, Markt 3

Woesj

Woensdagnamiddagen van 14 september
tot en met 7 december

TECHNIEKACADEMIE BRUGGE

Hoe stel je een testament op? Welke manieren zijn er om naast familie en vrienden ook
een goed doel in je testament op te nemen?
Wat zijn de voordelen van een duolegaat?
Op deze en vele andere vragen krijg je een
antwoord tijdens Tournée Généreuse.
Juriste Ann Maelfait geeft de voordracht ‘ABC
van schenken en legateren aan het goede
doel en besparen op successierechten’. Je
ontvangt de gratis juridische gids ‘Goed Geregeld, Goed Gegeven’ en krijgt gratis juridisch en persoonlijk advies van notarissen.
Elke bezoeker krijgt een attentie, een drankje en een hapje.

Van 13.30 tot 15.30 uur (groep 1), van 16.00 tot 18.00 uur (groep 2),
van 14.00 tot 16.00 uur (groep 3) en van 16.30 tot 18.30 uur (groep 4)
Het Entrepot, Binnenweg 4 (groepen 1 en 2) en Hogeschool VIVES, Xaverianenstraat 10
(groepen 3 en 4)

Reserveer voor de sessie van 10.00 uur of voor die van
14.00 uur. De toegang is gratis.
www.testament.be
info@testament.be
0800 543 548

Info en inschrijvingen op www.techniekacademie-brugge.be. Maximum twintig inschrijvingen per groep.
De twaalf sessies kosten 70 euro per kind en 60 euro als je meer dan een kind per gezin inschrijft.
Onder bepaalde voorwaarden zijn kortingen mogelijk.
rik.hostyn@vives.be, 0496 54 86 34
bram.debrabander@brugge.be, 050 32 67 69

Voor kinderen die op 1 september in het vijfde
of het zesde leerjaar zitten en graag creatief
bezig zijn, is de Techniekacademie Brugge de
geknipte uitdaging. Dit initiatief wordt voor de
derde keer georganiseerd door Stad Brugge
in samenwerking met Hogeschool VIVES.
Tijdens twaalf uitdagende workshops van
twee uur komen kinderen op een creatieve

manier in contact met chemie, hout, metaal,
elektriciteit, kunststof/elektronica, informatica, bouw, biotechnologie …
De deelnemers vervolledigen zes concrete
projecten en bezoeken een bedrijf. Professionele techniekmentoren leiden alles in goede
banen. Tijdens de laatste sessie zijn alle ouders welkom op de diploma-uitreiking.

Ansatz der Maschine

Donderdag 15 tot en met zondag 18 september

OPENINGSWEEKEND CULTUURCENTRUM BRUGGE
FEESTELIJKE START VAN HET SEIZOEN 2016-2017

15 en 16 september vanaf 20.00 uur, 17 september vanaf 11.00 uur, 18 september vanaf 11.00 uur
Verschillende locaties
De afsluiter van het beiaardzomerseizoen op
donderdag 15 september is meteen ook de
start van een nieuw cultureel jaar. Stadsbeiaardier Frank Deleu combineert het geluid van
zijn mobiele beiaard met dat van het bekende
veertienmansorkest Flat Earth Society en muzikale duizendpoot Mauro Pawlowski. Samen
brengen ze een hommage aan Frank Zappa.
Afspraak in de Stadsschouwburg voor dit unieke concert in België.
Op vrijdag 16 september start de concertreeks
Daverend/Unplugged in Daverlo, met een gratis optreden van ‘Ansatz Der Maschine’ en de
Brugse band ‘We Are Ooh People’.
www.ccbrugge.be

‘Piknik Horrifik’ van theater Laika laat je op 16,
17 en 18 september huiveren tijdens een apocalyptische picknick op de terreinen van Hogeschool VIVES in Sint-Michiels. Het gezelschap
inspireert zich hiervoor op ‘De Tuin der Lusten’,
het meest fascinerende schilderij van de middeleeuwse kunstschilder Jheronimus Bosch.
‘Woesj’ neemt het jongste publiek mee naar
een wereld van magisch muziektheater in
Daverlo op zaterdag 17 september. In een geheimzinnige omgeving van water, zand, eb en
vloed tovert het gezelschap ‘4Hoog’ moeiteloos
een glimlach op ieders gezicht. Er zijn ook leuke omkaderende activiteiten voor jong en oud.

OPENING SPORTINNOVATIECAMPUS HOWEST–SPORT
VLAANDEREN
10.00 uur
Sportinnovatiecampus, Nijverheidsstraat 112
Sport Vlaanderen en Howest openen op 18
september de deuren van de gloednieuwe
sportinnovatiecampus op het domein van
Sport Vlaanderen Brugge. Het is de ambitie
om van deze plaats een bruisende ontmoetingsplek te maken voor iedereen die meer
wil bewegen op een gezonde, leuke en innovatieve manier. Vanaf eind september kun je
in deze campus terecht voor beweegsessies,
postrevalidatietraining, coaching, testing en
opbouwprogramma’s (naar de Kerstloop, bijvoorbeeld).
Kom een kijkje nemen in de Beweeghal, test
het Cubeparcours en de interactieve klimgame en volg wat dit met je hartslag doet.
Bekijk de opties van het Beweeg Advies Centrum en volg de interactieve looproute richting de binnenstad.
www.sportenbewegen.be/sportinnovatiecampus
tim.coppejans@howest.be

#visitbruges
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WEEK VAN DE MOBILITEIT
Vrijdag 16
tot en met
donderdag
22 september

brugge.be

Zondag 18 september

CULTUURMARKT
Van 11.00 tot 18.00 uur
Sint-Jakobsstraat 20 (ook toegankelijk via
Hoofdbibliotheek De Biekorf in de Kuipersstraat)
De derde editie van de Cultuurmarkt vindt
plaats in het Stedelijk Conservatorium, Cultuurcentrum Brugge, Hoofdbibliotheek Biekorf, De Republiek en in een pop-upmarkt
in de Sint-Jakobsstraat 33. Aan de verschillende stands van Brugse cultuurhuizen en
-organisaties krijg je informatie over de culturele activiteiten van het komende seizoen.
In de Sint-Jakobsstraat en aan verschillende
stands is er gratis animatie. Ook enkele handelaars en lokale horeca-uitbaters zetten
hun creatiefste beentje voor.

WORD DE MOTOR VAN
JE EIGEN VERVOER

Het volledige programma kun je op de dag
zelf afhalen aan de balie van het Cultuurcentrum in de Sint-Jakobsstraat. Je
vindt het ook bij de standhouders en op
www.brugge.be.

Mobiliteit is voor velen nog te vaak
synoniem aan verplaatsingen met
de auto. Daar wil de ‘Week van de
Mobiliteit’ verandering in brengen.
Een week lang kun je ontdekken hoe
goed het doet om je te verplaatsen
met het openbaar vervoer, de fiets,
te voet of om aan autodelen te doen.

info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Ontdek alle initiatieven, ook in jouw
buurt, op www.weekvandemobiliteit.
be of volg de Week van de Mobiliteit
via Facebook en Twitter.

Zondag 18 september

Autoloze Zondag kadert in de Week
van de Mobiliteit en is in Brugge
aan de negende editie toe.

OPENING POP-UP

Zondag 18 september

Van 11.00 tot 17.00 uur
Sint-Jakobsstraat 33

INFOSTAND OVER HERAANLEG
’T ZAND EN DE VRIJDAGMARKT

DE MAKERSREPUBLIEK

Zondag 18 september

AUTOLOZE ZONDAG

Kroenkelen is een recreatieve wandel- en
fietshappening tijdens Autoloze Zondag.
Je volgt een uitgepijlde route naar keuze
en ontdekt de mooiste plekjes in en rond
Brugge. Start en aankomst vinden plaats
op ’t Zand, in de autoluwe binnenstad.

Handmade in Brugge wil Brugge sterker
profileren als stad van inspirerende makers, geworteld in een eeuwenoude traditie én inzettend op innovatie en creatie. Om
dit alles te bereiken lanceert Handmade in
Brugge een unieke pop-up: DE MAKERSREPUBLIEK! Stap tijdens de Cultuurmarkt
binnen in een indrukwekkende indoorserre,
snuister tussen spullen van jonge creatieve
ondernemers op MARKT! van Het Entrepot
en ontdek in verschillende tentoonstellingen
het maken van vroeger, vandaag en morgen.
Heb je bijvoorbeeld ooit al live een 3D printer-bakfiets aan het werk gezien? Dit en veel
meer, vanaf 18 september.

www.brugge.be/kroenkelen-4
sportdienst@brugge.be
050 72 70 00

www.handmadeinbrugge.be
info@handmadeinbrugge.be
050 69 79 73

MET ONDER MEER DE CULTUURMARKT, DE MOBIMARKT EN KROENKELEN

Zondag 18 september

Van 10.00 tot 18.00 uur
Brugse binnenstad

KROENKELEN

Op de negende Autoloze Zondag maken de
auto’s plaats voor heel wat leuke activiteiten in
de binnenstad. Zo is er onder meer een vrolijke
parade van eenwielers, fitness op de Markt met
Steve Boedt en een reuzepicknick.
De Cultuurmarkt verhuist naar de Sint-Jakobsstraat en vaste waarde MobiMarkt blijft op de
Burg.
Kroenkelen kan ook vanaf ’t Zand en er staat
heel wat randanimatie gepland.
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Families kunnen deelnemen aan het eendjesparcours van de Jeugddienst.
Traditiegetrouw sluit Autoloze Zondag af met
een opzwepend concert. De tv-revelatie van
2015 wordt van het televisiescherm gekatapulteerd naar de Brugse Markt. Waan je op de
Zeugefeesten met Bevergem Live.
Het volledige programma vind je bij deze BiS en
op www.brugge.be.

www.brugge.be, In&Uit, infokantoren Markt, Station en aan de balie van het Cultuurcentrum (Sint-Jakobsstraat)
info@bruggeplus.be, 050 44 20 02

Van 8.00 tot 16.00 uur
’t Zand

Zondag 18 september

REUZEPICKNICK
Van 12.30 tot 15.30 uur
Markt
Wees welkom op de Markt voor een reuzepicknick met buren en vrienden. Geniet van
de rustige autoloze stad en breng zelf je
maaltijd mee. Schuif aan aan de tafels van
‘de toekomst van Brugge’, verover de Markt
met buren, vrienden en familie en geniet van
het mooie kader en allerlei animatie.
www.bruggemaaktruimte.be
toekomst@brugge.be
050 44 81 32

Van 10.00 tot 18.00 uur
’t Zand
In een tent op ’t Zand kun je kennismaken
met de heraanleg van ’t Zand en omgeving. Verschillende aspecten worden in de
kijker gezet: concept, nieuw verkeersverloop, fietsenstallingen, bomen, materiaalgebruik, verlichting, openbare toiletten …
Nu de werkzaamheden binnenkort van start
gaan, geeft de infostand ook een kijk op de
fasering en de timing van de uitvoering.
De heraanleg van dit plein is een van de
grootste projecten van 2017 – 2018. Aan deze
infostand kun je terecht met al je vragen.
www.brugge.be/hetnieuwezand

#visitbruges
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Maandagen 19 en
26 september en 3,
10 en 17 oktober

G-DANSEN
Van 16.00 tot 17.00 uur: mensen met en zonder verstandelijke beperking
Van 17.00 tot 18.00 uur: mensen met en zonder fysieke beperking
Sporthal Daverlo, Dries 2
Via individuele, groeps- en partneroefeningen
ontdek je de basis van hedendaagse dans. Je
leert choreografie en danstechniek, maar er
is ook ruimte voor improvisatie. G-dansen is
synoniem aan een grote dosis plezier, deugddoende ontspanning en heel veel goede muziek.
Dansplatoo Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, 8000 Brugge
050 35 13 05
www.brugge.be/G-dans
info@dansplatoo.org

Vrijdag 23 september

VERDRIET VAN MOEDERS
Van 20.00 tot 21.30 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34
Het openingsconcert van Symfonieorkest Vlaanderen verkent de littekens
die de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte bij zij die achterbleven: de moeders. Petra Vermotes creatie richt zich
op het verdriet van ‘oermoeder’, Käthe
Kollwitz. Balsem voor de ziel vind je
in prachtige muziek van o.a. Vaughan
Williams en Sibelius, helende woorden
van Chris Lomme en stijlvolle beelden
van motion designer Klaas Verpoest.
www.symfonieorkest.be
050 84 05 87

Vrijdag 23 tot en met
zondag 25 september

DE BELGIEK LANDT
IN SINT-PIETERS
GRATIS FEESTWEEKEND

Sint-Pauluskerk, Potentestraat
De rondreizende cultuurzaal De Belgiek
houdt tijdens het laatste weekend van september halt in Sint-Pieters en brengt er volkse sfeer in een warm, nostalgisch decor. Verwacht je aan een volkscafé, muzikale acts,
een ludieke theatermonoloog door RASP,
een rommel- of ruilbeurs, een discobar, een
taartenbak ...
Dit feestweekend sluit een jaar vol gekke
prikacties van het sociaal-artistieke project
RASP (Retour à Saint-Pierre) af. Je kon eerder al kennismaken met de meest bizarre
kerstboom van West-Europa, een ondergronds Soepcafé en de onthulling van een
bizarre en kunstige installatie van zes aaneengelaste kruiwagens, die de zes wijken
van Sint-Pieters symboliseren.
Programma op www.vormingplus-brugge.be, www.facebook.com/Buurtcentrumdedijk en www.bruggeplus.be.

Vrijdag 23 september
tot en met vrijdag 16
december (niet tijdens
de herfstvakantie
en op feestdagen)

SPORT OP VRIJDAG

Van 16.30 tot 17.30 uur
Sporthal de Landdijk, Evendijk-Oost 246
Samen met leeftijdsgenoten een uurtje sporten en bewegen na de les? Dat kan tijdens
Sport op Vrijdag. In Sporthal De Landdijk laat
een lesgever kinderen van 6 tot 12 jaar verschillende sporten beoefenen. Deelnemen
kan door een Sport op Vrijdag-pasje aan te
kopen. Dit kost 20 euro en is geldig voor tien
beurten. Sport op Vrijdag-pasjes zijn te verkrijgen bij de toezichter in Sporthal de Landdijk.
www.brugge.be/sportopvrijdag
sportdienst@brugge.be
050 72 70 00

15 november

22 november
• Brugse Zwembaddagen
29 november

6 december

14 november

21 november
• Brugse Zwembaddagen
28 november

5 december

• Diploma-uitreiking
Techniekacademie

7 december

30 november

• Brugse Zwembaddagen

23 november

16 november

9 november

8 december

1 december

• Brugse Zwembaddagen

24 november

17 november

10 november

• Sport op vrijdag

9 december

• Sport op vrijdag

2 december

• Brugse Zwembaddagen
• Sport op vrijdag

10 december

3 december

• Brugse Zwembaddagen

26 november

• Brugse Zwembaddagen

• Sport op vrijdag
25 november

19 november

12 november

• KRIKRAK

5 november

• Iedereen Klassiek

29 oktober

• Grote Boekenverkoop
De Biekorf

22 oktober

• Slot Week van de Fair
Trade
• Start Bewegingsschool

15 oktober

• Beweeg mee tegen
kanker
• Nothin’ But The Blues
• Verwendag Bibliotheek

8 oktober

1 oktober

• Uitwijken Sint-Kruis
• De Belgiek in SintPieters
• KOOKEET

24 september

• Uitwijken Sint-Michiels
• Tentoonstelling
sporterfgoed
• Piknik Horrifik
• Stadsdebat I
• Hack the City (week
van de ruimte)
• Week van de Mobiliteit

18 november

11 november

• KRIKRAK
• Sportkamp
8 november

• KRIKRAK
• Sportkamp
7 november

• KRIKRAK
• Sportkamp

• Sportkamp

• Nothin’ But The Blues
• Sportkamp

3 november

4 november

2 november

1 november

31 oktober

28 oktober

• Grote Boekenverkoop
De Biekorf
• Sport op vrijdag

21 oktober

• Sport op vrijdag

• Start Expo De Kunst
van het Recht
• Sport op vrijdag

27 oktober

• Nothin’ But The Blues

20 oktober

• Nothin’ But The Blues

14 oktober

• Zingen tot Morgenvroeg
• Sport op vrijdag

7 oktober

• Sport op vrijdag

30 september

• Uitwijken Sint-Kruis
• Verdriet van Moeders
• De Belgiek in SintPieters
• Sport op vrijdag

23 september

• Uitwijken Sint-Michiels
• Tentoonstelling
sporterfgoed
• Piknik Horrifik
• Daverend/Unplugged
• Hack the City (week van
de ruimte)
• Week van de Mobiliteit

17 september

• Taste A Lot streetfoodfestival (zie BiS
Zomeragenda)
• Uitwijken Assebroek
• September Jazz (zie
BiS Zomeragenda)
• Open Monumentendag
• Start Festival Bosch

• Taste A Lot streetfoodfestival (zie BiS
Zomeragenda)
• Uitwijken Assebroek

16 september

10 september

ZATERDAG

9 september

VRIJDAG

• Nothin’ But The Blues

26 oktober

24 oktober

25 oktober

• Digisenior
• Digitale markt (einde
Digitale Week)

19 oktober

17 oktober
• G-Dansen

• Digisenior

12 oktober

• G-Dansen
• Nothin’ But The Blues
18 oktober

11 oktober

10 oktober

13 oktober

• Lezing Hungry Cities

• G-Dansen

• Digisenior
• Start Digitale week
• Start Week van de Fair
Trade

6 oktober

5 oktober

29 september

4 oktober

28 september

• Week van de Mobiliteit

22 september

• Tentoonstelling
sporterfgoed
• Slot beiaardseizoen
• Hack the City (week
van de ruimte
• Stadsdebat I (week van
de ruimte)
• Start openingsweekend
Cultuurcentrum
Brugge

15 september

3 oktober

27 september

26 september

• Week van de Mobiliteit

21 september

• Start
Techniekacademie

14 september

• Student Welcome

• Week van de Mobiliteit

• G-Dansen
• Week van de Mobiliteit

8 september

DONDERDAG

Vul je eigen planning
gerust in op deze kalender.

7 september

WOENSDAG

• G-dansen
• KOOKEET
• Jonge vrouwen over
verandering in Congo

20 september

• Tournée Généreuse

13 september

19 september

• Brugge Feest:
31 december

• Weerwolven:
27 december

• Fotonale Brugge:
vanaf 18 december

• Sterrenstoet: 17
en 18 december

• Kermissen: zie p. 30

• Expo Living In
Dreams:
29 januari tot en
met 26 maart

• Expo Emi Kodama:
22 januari tot en
met 21 februari

EN12VERDER:
september

visit s
bruge

5 september

6 september

es DINSDAG

rug
b
t
i
s
i
v
#
MAANDAG

11 december

• MARKT!

4 december

27 november

• Slot festival Bosch
• Brugse Zwembaddagen

20 november

• Start expo 125 jaar
Club Brugge

13 november

• KRIKRAK

6 november

30 oktober

23 oktober

• Urban Trail
• Einde actie Ontdek de
Kasteelbossen

16 oktober

• Beweeg mee tegen
kanker
• Nothin’ But The Blues

9 oktober

2 oktober

• Uitwijken Sint-Kruis
• De Belgiek in SintPieters
• KOOKEET
• Einde expo N. Ervinck

25 september

• Uitwijken Sint-Michiels
• Tentoonstelling
sporterfgoed
• Piknik Horrifik
• Hack the City
• Autoloze Zondag,
Kroenkelen,
Cultuurmarkt ...
• Lezing Nick Ervinck
• Einde week van de
ruimte / Bruggemaakt-ruimte-route
• Slot openingsweekend
Cultuurcentrum
Brugge
• Opening
Sportinnovatiecampus
• Week van de Mobiliteit

18 september

• Taste A Lot streetfoodfestival (zie BiS
Zomeragenda)
• Uitwijken Assebroek
• Open Monumentendag
• Slot Pre-Triënnale
• Geefplein
• Tentoonstelling
sporterfgoed
• Dag van de Brugse
Sportclub
• Start expo Nick Ervinck
• Start week van de
ruimte / Ontdek zes
Brugse stadsbeelden

11 september

ZONDAG

#visitbruges
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KOOKEET
Zaterdag 24
tot en met
maandag 26
september
BRUGGE, HOTSPOT VAN
CULINAIR GENOT
Van 11.00 tot 21.00 uur
Van links naar rechts: Patrick Devos, Geert Van Hecke en Dominique Persoone

Stationsplein kant Sint-Michiels
Kookeet wordt eind september de ontmoetingsplek voor wie culinair in de watten wil
worden gelegd. Hét grootste culinaire festival is intussen aan zijn zesde editie toe en
blijft een unieke succesformule. Drie dagen
lang serveren 32 topchefs culinaire gerechten. Op Kookeet stel je zelf je menu samen
uit een waaier aan gastronomische gerechten, tegen democratische prijzen. Als gastchef strikte Kookeet dit jaar publiekslieveling Jeroen Meus.
Naast de 32 eetstanden vind je op het Kookeetplein een champagnebar van Résidence
Pierre en een verfijnde koffie- en wijnbar. In
het Kookpaleis worden kookdemonstraties
van de chefs gegeven en culinaire babbels
gehouden. Dit jaar sluit Geert Van Hecke na
33 jaar zijn levenswerk De Karmeliet. Hij
gaat een nieuwe culinaire uitdaging aan op
een nieuwe locatie. De uitgelezen kans dus
om op Kookeet nog een gerechtje van deze
driesterrenchef te proeven.
De toegang is gratis en gerechten kosten 4,
6 of 8 euro (2, 3 of 4 jetons).
Voorverkoop jetons bij In&Uit Brugge (‘t Zand
34) en in de deelnemende restaurants. Tijdens Kookeet kun je jetons kopen bij In&Uit
en op het Kookeetplein, aan de automaten
en de bemande kassa’s (1 jeton = 2 euro).
www.kookeet.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Interview

KOOKEET SERVEERT DRIE DAGEN LANG TOPGASTRONOMIE
Kookeet is zonder twijfel het grootste gastronomische evenement in ons land. Het driedaags
foodfestival mocht vorig jaar maar liefst 140.000 bezoekers verwelkomen en het zal dit jaar
voor de zesde editie op zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 september niet anders zijn.
Op het Stationsplein (kant Sint-Michiels) serveren 31 Brugse topchefs en gastchef Jeroen
Meus gastronomische gerechten tegen democratische prijzen. BiS sprak met drie leden van
de werkgroep van Kookeet: Geert Van Hecke (De Karmeliet), Dominique Persoone (The Chocolate Line) en Patrick Devos (Restaurant Patrick Devos).
BiS Hoe hebben jullie Kookeet zien evolueren?
PATRICK DEVOS We hadden het niet verwacht,
maar de eerste editie was meteen een overweldigend succes. Ondertussen is het festival
alleen maar gegroeid, dankzij de chefs, Brugge Plus en Stad Brugge die ondersteuning geven. Iedereen zet zich in om topkwaliteit aan
te bieden.
GEERT VAN HECKE De Markt was de mooiste
ligging voor iedereen. Het eerste jaar waren er
60.000 bezoekers, het tweede jaar al 80.000.
Een verhuis naar ’t Zand drong zich op, al was
aanvankelijk niet iedereen opgezet met deze
keuze. Nu staan de tenten van Kookeet opgesteld aan de balkonrotonde (kant Station SintMichiels). Alles is daar mooi gekanaliseerd om
op drie dagen tijd 140.000 man te ontvangen.
De focus ligt nog altijd op kwaliteit. Met de

werkgroep zijn we een heel jaar bezig met de
organisatie van dit gastronomisch topevenement.
DOMINIQUE PERSOONE De eerste editie was
een gok. We wisten ook niet of er 3.000 of
10.000 man op af zou komen. Het draaide gelukkig heel positief uit. De huidige locatie aan
de balkonrotonde is ideaal, dankzij de nabijheid van het openbaar vervoer. Tot nu toe hadden we ook steeds geluk met het weer. In het
begin moesten we chefs overtuigen om mee
te doen, nu werken we noodgedwongen met
wachtlijsten. Kookeet geldt als een kwaliteitslabel. Elke chef wordt op Kookeet gelijkwaardig behandeld. We mogen best trots zijn dat
we het grootste festival van Vlaanderen zijn.
Elke stad probeert de formule te kopiëren,
maar geen enkele kan aan ons tippen.

BiS Het ecologische aspect is ook belangrijk
voor Kookeet?
D. PERSOONE Zeer belangrijk. Het bestek is
100 % biologisch afbreekbaar, we werken zoveel als mogelijk met lokale leveranciers, er
worden mobiele fietsstallingen geplaatst, we
gebruiken herbruikbare jetons ... Een serieuze inspanning, maar we kunnen nog meer
doen, want het is onze plicht om met ecologie
bezig te zijn.
P. DEVOS Iedereen bij ons doet inspanningen
om de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. De mensen moeten dit op het
foodfestival ook kunnen voelen. Dankzij onze
inspanningen gaat het de goede richting uit,
maar we kunnen er nog verder in gaan. Het
thema staat al hoog op de agenda voor volgend jaar.
BiS Wanneer starten jullie met de creatie
van het Kookeet-gerecht?
P. DEVOS We starten in januari met de ontwikkeling van een drietal gerechtjes. Dan bekijken we welk gerecht het lekkerste is en of de
productie van grote aantallen haalbaar is. Dat
alles moet ook combineerbaar zijn met ons
werk in het restaurant en het gerecht moet

kwalitatief top zijn. Dat is een vereiste om deel
te nemen aan Kookeet.
D. PERSOONE Het publiek verwacht van ons
dat we weer creatief uit de hoek komen. Het
mag dus geen klassiek dessert worden. Mijn
gerechtje is alvast op basis van spek en eieren.
G. VAN HECKE Mijn recept is min of meer
klaar, maar ik begin er pas twee weken voordien effectief aan. Het recept en de producten
blijven dezelfde, maar ik zal er nog wat aan
sleutelen. Ik kijk eerst naar de recepten van
de andere chefs om eventuele hiaten op te
vullen.
BiS Het is de laatste keer dat de mensen een
hapje van het driesterrenrestaurant De Karmeliet kunnen proeven. Doet je dat iets?
G. VAN HECKE Ik heb er nog niet veel aan gedacht, maar het zal me zeker iets doen. Het
zal me pijn doen als ik een week na Kookeet
de deuren van De Karmeliet zal sluiten, maar
het is wel een keuze die ik zelf heb gemaakt.
Ik ben nu nog niet bezig met mijn afscheid. En
in december open ik enkele huizen verder in de vroegere Versteende Nacht – een nieuw
restaurant.

Gerecht De Karmeliet
tomaten van Philip Vermeulen,
gemarineerde ombervis,
mayonaise van ansjovis, salsa

Gerecht The
Chocolate Line
cho-cow-boy: dessert op
basis van spek en eieren

Gerecht Restaurant
Patrick Devos
kalfsburger, chutney van rode ui,
crumble van noten en ui,
gefermenteerde rode en
groene spitskool,
coulis van waterkers

#visitbruges
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DIGITALE WEEK
Van woensdag
5 tot en met
woensdag
19 oktober
Diverse locaties
Tijdens de Digitale Week kun je de wereld verkennen van multimedia, internet, gsm’s en
digitale middelen die ons leven eenvoudiger kunnen maken.Tijdens deze ‘week’ slaan heel
wat Brugse organisaties de handen in elkaar. Je kunt gratis proeflessen volgen en presentaties of tentoonstellingen bezoeken in de centra voor volwassenenonderwijs, de lokale dienstencentra, de openbare bibliotheek, Open-school, Vormingplus Regio Brugge …
De brochure met het volledige programma ligt in de bibliotheken, een aantal stadsdiensten,
de deelnemende scholen …

Woensdagen 5, 12
en 19 oktober
Maandag 26 september

Donderdag 29 september

Dinsdag 4 oktober

JONGE VROUWEN OVER
VERANDERING IN CONGO

STUDENT WELCOME

HUNGRY CITIES

GESPREK MET MICHELINE
MWENDIKE EN ELIEN SPILLEBEEN
19.30 uur
Conferentiezaal Stadhuis, Burg 12
De Congolese Micheline Mwendike en de
Belgische Elien Spillebeen getuigen over
hun engagement voor verandering in Congo.
Mwendike is activiste bij de jongerenbeweging Lucha in Goma. Elien Spillebeen is
documentairemaakster en voorzitter van de
vrouwenorganisatie Mama Kivu. Ze illustreren hun verhaal met fragmenten uit de documentaires ‘Backup Butembo’ en ‘Telema’.
Nadia Nsayi (grote-meren-specialiste van
Pax Christi en Broederlijk Delen) leidt het
gesprek. Dit is een initiatief in het kader van
de Vlaamse Vredesweek. De activiteit is gratis.
www.vredesweek.be
050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be

BRUGGE VERWELKOMT HAAR STUDENTEN
21.00 uur
Cactus Club, MaZ, Magdalenastraat 27
Student Welcome staat garant voor
een avondje gratis pretentieloos
plezier met enkele topartiesten. De
klepper van de avond is Ertebrekers, het nieuwe muzikale project
van Flip Kowlier. Wie de WestVlaamse wereldhit ‘De Zji’ dit jaar
nog niet hoorde, leefde hoogstwaarschijnlijk op een andere planeet. De band speelt zomerse,
witte funk en soul, met uitstapjes
richting hiphop en pop.
Ook nog op het programma: Protection Patrol Pinkerton, de indierockband waarmee Jelle Denturck
en de zijnen met een schijnbaar
gemak hits uit de mouw schudden.
www.brugge.be/student-welcome
www.cactusmusic.be, info@cactusmusic.be
050 33 20 14

The Violent Husbands, het country- en bluegrasscombo van Jason Dousselaere (Teddiedrum) en
Dij Sanders (Teddiedrum, zichzelf)
speelt bij mooi weer een toepasselijke kampvuurset in de openlucht.
Steek alvast de tekst van ‘De Boeren Van Vroeger’ in je codex.
Tot slot: The Whatevers met een
extreem vet feestje.
Student in Brugge? Dan mag je
deze opener van het academiejaar
absoluut niet missen!

HOW FOOD SHAPES OUR CITIES
LEZING MET CAROLYN STEEL
20.00 uur
Gotische Zaal Stadhuis, Burg 12
Fairtradestad Brugge en het ‘Foodlab’ zoeken
samen naar een beter evenwicht in de voedselketen. De wereldberoemde schrijfster en architecte Carolyn Steel komt vertellen over haar
boek ‘De Hongerige Stad’. Daarin beschrijft
ze hoe steden rond voeding gevormd werden.
Steel nodigt iedereen uit om kritisch te kijken
naar huidige voedselsystemen en na te denken
over duurzame en eerlijke stedelijke voedselstrategieën. Nadien kun je vragen stellen.
Dit initiatief kadert in de ‘Week van de Fair Trade’ (5 tot en met 15 oktober) en het Europese
project ‘Food Smart Cities for Development’.
De activiteit is gratis, maar vooraf inschrijven is
gewenst. De lezing is in het Engels.
www.brugge.be/fair-trade-agenda
050 44 82 44
noordzuiddienst@brugge.be

DIGISENIOR
Van 9.30 tot 11.30 uur, onthaal vanaf 9.00 uur
VHSI, Spoorwegstraat 14
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3
De leerlingen van het zesde jaar informatica
van het VHSI maken senioren in drie sessies
wegwijs in de digitale wereld. In het VHSI zijn
er twee lessen over de iPad thuis en op reis.
De derde les vindt plaats in Hoofdbibliotheek
De Biekorf. Daar leren de senioren opzoeken
via internet en gaat het onder meer over Facebook en het gebruik van Cabrio, het digitale
zoeksysteem van de bibliotheek. Elke deelnemer krijgt een syllabus.
Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele
digi-brigade; studenten die computerproblemen komen oplossen.
Er wordt enkel gewerkt met de iPad. Elke cursist mag zijn of haar eigen iPad meebrengen.
Inschrijven via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be. Er kunnen
maximum veertien cursisten deelnemen, tenzij ze hun eigen iPad meebrengen. Deelnemen kost 5 euro per persoon.

Woensdag 19 oktober

DIGITALE MARKT
Van 13.30 tot 18.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
Ook dit jaar is de Digitale Markt de afsluiter van de Digitale Week. Organisaties en
overheidsdiensten laten je kennis maken
met allerlei digitale toepassingen: websites, apps, smartphones, sociale media …
De stedelijke dienst Communicatie & Citymarketing leert je hoe je een eigen account
kunt maken op de website van Brugge. Daarmee kun je vlotter je administratie met de
Stad regelen. De Openbare Bibliotheek maakt
je wegwijs in Mijn Bibliotheek, een handige
manier om van thuis uit te verlengen en te
reserveren. De lokale dienstencentra presenteren hun cursusaanbod en de dienst digitale hulp aan huis en de Erfgoedcel geeft een
demo over de app Explore Bruges.
Verder ontdek je het project Digisenior, de
cursussen van SNT CVO en veel meer.
www.digitaleweek.be
050 32 74 96
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Vrijdag 7 oktober

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Zaterdag 8 tot en met maandag 31 oktober

ZINGEN TOT MORGENVROEG

BEWEEG MEE TEGEN KANKER

NOTHIN’ BUT THE BLUES

15.00 uur
Centrum Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112

Verschillende tijdstippen en locaties

Van 14.30 tot 16.30 uur, ontvangst vanaf
14.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29
‘Zingen tot morgenvroeg’ is een voorstelling
door en voor mensen met dementie. Tijdens
deze muzikale namiddag kun je genieten
van ‘Een muzikale reis van een pelgrim’ van
Onoir. Dit ensemble brengt wereldmuziek
uit diverse landen. Het Fotonkoor (personen met dementie en hun partner, dochter
of zoon en/of fotonvrijwilligers) treedt op met
de ‘Wijze Wijsjes’ uit Beernem. Samen werkten zij met ‘We shall overcome’ een eigen
programma uit. Gitarist Alexander Makay
zorgt samen met Elke Poppe voor een muzikaal intermezzo.
Iedereen die van zingen houdt is van harte
welkom op deze ontroerende en hartverwarmende namiddag.
Tickets kosten 5 euro. Info en reserveren via 050 44 67 93 of
foton@dementie.be.
Er zijn een aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers. Voor
personen met beperkte mobiliteit wordt een geschikte oplossing gezocht.
Een organisatie van Foton met medewerking van Koor & Stem.
Expertisecentrum Dementie Foton, Biskajersplein 2,
8000 Brugge.

LEVENSLOOP KOMT VOOR DE EERSTE KEER NAAR BRUGGE

Levensloop is een feestelijk evenement voor jong en oud van Stichting tegen Kanker waarbij
deelnemers 24 uur bewegen tegen kanker. Teams lossen elkaar al wandelend of al lopend af op
de terreinen van 'Sport Vlaanderen Brugge' (Julien Saelens). De omgeving wordt voor de gelegenheid sfeervol aangekleed met tenten, podia, springkastelen ... Teams bieden er een drankje
en hapje aan en ook de opbrengst daarvan gaat integraal naar kankeronderzoek. 's Nachts
verlichten tweeduizend kaarsenzakjes het parcours.
Peter en meter zijn journalist Lieven Verstraete en atlete Veerle Dejaeghere. Zij zullen zelf ook
aanwezig zijn en Levensloop Brugge mee promoten.
Deze eerste editie kan alvast op heel wat enthousiasme rekenen. Meer dan 55 teams en 725
deelnemers schreven zich al in. Jij kunt je steentje bijdragen door je bij een team aan te sluiten
of door er zelf nog snel een op te starten. Als je een kankerpatiënt bent of was, kun je je inschrijven als vechter en word je het hele weekend verwend. 74 vechters schreven zich al in.
Iedereen is welkom. Mis zeker de openingsceremonie (zaterdag om 15.00 uur), de kaarsenceremonie (zaterdag om 20.30 uur) en de slotceremonie (zondag om 15.00 uur) niet!
www.levensloop.be/brugge
Facebook: Levensloop Brugge

BLUESFESTIVAL MET TALENT UIT BINNEN- EN BUITENLAND
‘Nothin’ but the blues’ verwent ook dit jaar
fans van het genre. Het Brugse clubje rond
Long Tall Danny & His Blues Combo opent
het festival op zaterdag 8 oktober. De
groep specialiseert zich in no-nonsense
blues, gebaseerd op de zwarte blues uit
de jaren vijftig, aangevuld met elementen
uit country, jazz, soul en funk. The Bluesbones maken deze Belgische avond compleet.
Op zondag 9 oktober stelt zanger en harmonicaspeler Steven Troch zijn nieuwe album voor. Hij draait al sinds 1994 mee in
het betere bluescircuit van de Lage Landen.
Opwarmer is de band Mississippi Heat met
een uniek geluid, recht uit Chicago.
Blueslegende Walter Trout sluit het festival af op maandag 31 oktober. Deze Amerikaanse gitarist speelde onder andere
met Canned Heat, John Lee Hooker en
Big Mama Thornton en was jarenlang lid
Cultuurcentrum Brugge, 050 44 30 60
Vanaf 15 september op www.ccbrugge.be

van de legendarische groep John Mayall’s
Bluesbreakers. Nu toert hij met zijn eigen
band, Walter Trout & The Radicals.

THE BLUES IN BRUGSE CAFÉS
Echte bluesmuziek klinkt net iets bluesier op café, in het halfduister en met een
aangepast drankje in de hand.
Onze eigen Brugse bands zijn daar ook
van overtuigd en laten je gratis meegenieten, telkens om 20.00 uur. Dirty 5
treedt op maandag 10 oktober op in Vino
Vino, Red Rooster speelt op donderdag 13
oktober in Bistro Zwart Huis, Hideaway
concerteert op donderdag 20 oktober
in 27B Flat en Maxwell Street staat op
maandag 24 oktober op het podium van
Comptoir des Arts.
Cine Liberty werkt een bescheiden programma uit rond het genre in de film.

Zaterdag 15 oktober tot en
met zaterdag 24 december
(niet in de herfstvakantie)

BEWEGINGSSCHOOL
ZEEBRUGGE VOOR KLEUTERS
2,5 tot 4,5 jaar: van 9.30 tot 10.30 uur
4,5 tot 6,5 jaar: van 10.30 tot 11.30 uur
Sporthal de Landdijk, Evendijk-Oost 246
Is je kind tussen 2,5 en 6,5 jaar oud? Ben je
op zoek naar een leuke bewegingsactiviteit?
Dan is de Bewegingsschool Zeebrugge een
aanrader. Na een leuke opwarming maakt je
kleuter kennis met een uitdagend parcours
en met verrassende spelvormen.
De Bewegingsschool brengt het bos naar
de sporthal. Het is een combinatie van dansen, balvaardigheid, klimmen en klauteren,
bewegingsspelen en kleuterturnen. In een
veilige omgeving komen alle aspecten van
de motoriek van het jonge kind aan bod. De
Bewegingsschool staat onder begeleiding
van gediplomeerde lesgevers. Zij werken volgens verschillende niveaus. De kleuter moet
worden vergezeld door minstens een (groot)
ouder.
www.brugge.be/bewegingsschoolzeebrugge
info@dansplatoo.org, 050 35 13 05
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Maandag 31 oktober tot en
met vrijdag 4 november

SPORTKAMP HERFSTVAKANTIE
Van 9.00 tot 16.00 uur
Sporthal Koude Keuken, Zandstraat 284
Tijdens de herfstvakantie kun je tijdens een omnisportkamp (7 tot 12 jaar) sporten en spelen met leeftijdsgenoten. Het kamp vindt plaats in sporthal de
Koude Keuken onder leiding van ervaren lesgevers.
www.brugge.be/sportkampen
info@dansplatoo.org
050 35 13 05

Zondag 16 oktober

BRUGGE URBAN TRAIL
Van 9.00 tot 12.30 uur
Start en aankomst op de Markt
De Brugge Urban Trail is meer dan een loopwedstrijd. Het is een ware ontdekkingstocht
op loopschoenen. Het prachtige erfgoed van
de binnenstad, gecombineerd met het enthousiasme van duizenden sportievelingen
creëert een unieke sfeer onder de deelnemers.
www.sport.be/bruggeurbantrail/2016/nl

Vrijdag 21 oktober en
zaterdag 22 oktober

GROTE BOEKENVERKOOP
VAN DE BIBLIOTHEEK
Vrijdag van 9.30 tot 19.00 uur, zaterdag van
9.30 tot 17.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
Elke dag vind je in de bibliotheek nieuwe
boeken, cd’s en dvd’s. Dit betekent natuurlijk ook dat er elke dag boeken, cd’s en dvd’s
plaats moeten ruimen. Een keer per jaar –
tijdens de grote boekenverkoop van de bibliotheek – worden ze tegen spotprijzen te koop
aangeboden. De ideale gelegenheid om jouw
collectie uit te breiden!
www.brugge.be/bibliotheek - bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
Op 8 oktober vindt in de Brugse bibliotheken de Verwendag plaats. Meer info vind
je op www.brugge.be/bibliotheekweek.

Zaterdag 29 oktober

IEDEREEN KLASSIEK

Vanaf 10.00 uur
Brugse binnenstad en Concertgebouw,
’t Zand 34
Laat je onderdompelen in de wereld van
de klassieke muziek en neem deel aan het
levendige feestgedruis. Van solist tot groot
orkest, van jong tot oud, van boegbeeld
Bach tot volstrekt nieuwe klanken: Iedereen Klassiek neemt alles en iedereen mee
in een vrolijk bad klassieke muziek. Met
initiatiefnemer Klara en de vele partners
in Brugge bereiden het Concertgebouw
en Brugge Plus een uitbundig programma
voor, met vertakkingen in de hele binnenstad. Iedereen Klassiek is de ideale introductie in de wereld van de klassieke muziek.
Nodig voor dit gratis evenement dus familie
en vrienden uit om hen te laten kennismaken met de kracht en schoonheid van Bach,
Beethoven en Brugge.
www.klara.be/iedereenklassiek
www.delangstefanfare.be
info@bruggeplus.be, 050 44 20 02

OPROEP:
DOE MEE MET DE LANGSTE FANFARE
Na de duizend handbelspelers van vorig jaar
wil Iedereen Klassiek ook deze keer voor een
stunt zorgen. Dit jaar is het doel ‘De Langste
Fanfare’! Naar aanleiding van hun tienjarig
jubileum lanceert Die Verdammte Spielerei,
bekend door hun uitrusting - een wit onderhemdje en een rode streep op de broek - dit
project tijdens Iedereen Klassiek in Gent,
Aalst en Brugge.
‘De Langste Fanfare’ zal op de middag van ’t
Zand naar de Markt trekken. Iedereen kan deelnemen, of je nu graag trommelt, blaast of liever triangelt, maar ook als je geen instrument
bespeelt, kun je als majorette, vaandeldrager
of als enthousiaste fanfarefan meemarcheren.
Deelnemers krijgen bij de start een gratis marcelleke en rode plakband-strepen op zijn broek.
Je moet je wel vooraf inschrijven op www.delangstefanfare.be. Daar staat ook een teller die
nauwkeurig bijhoudt hoeveel inschrijvingen er
zijn in Gent, Aalst en Brugge. Het spreekt voor
zich: in Brugge gaan we voor de allerlangste
fanfare!

Zaterdag 19 tot en met
zaterdag 26 november

BRUGSE ZWEMBADDAGEN
Zwembad Jan Guilini, Keizer Karelstraat 41
Ter promotie van de zwemsport worden tijdens de
Zwembaddagen heel wat activiteiten georganiseerd in
het stedelijk zwembad Jan Guilini. Ontbijtzwemmen,
hotdogzwemmen, de traditonele schoolzwemkampioenschappen en stijlverbetering door de redders zijn
slechts een greep uit het aanbod.
www.brugge.be/brugsezwembaddagen
sportdienst@brugge.be
050 72 70 00
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Van woensdag 2
november tot en met
zondag 6 november

KRIKRAK

KUNSTKRAKERS IN DE STAD
Tijdens de herfstvakantie kun je in de vele
Brugse cultuurhuizen de spannendste avonturen beleven. Bezoek je graag plekjes waar je
anders niet komen mag? Het codewoord is ... :
KRIKRAK … en de deur gaat open … Vijf dagen
lang worden jij en je familie uitgenodigd voor
een speciale ontdekkingsreis in de Brugse
cultuurhuizen. Kom binnen in een wondere
wereld, waar de muziek spettert, waar schilderijen verhalen vertellen, waar letters uit
boeken verdwijnen, waar je eventjes terug kunt
naar de tijd van je oma’s oma en opa, waar het
publiek de acteurs mag helpen, waar licht tot
film wordt omgetoverd, waar de fantasie op hol
mag slaan ...
Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum
Brugge, De Werf, Musea Brugge, Openbare Bibliotheek Brugge, Jeugdfilmfestival en Cinema
Liberty, Academie Brugge DKO, Raakvlak en
De Batterie openen hun deuren.
Deze partners kun je ontdekken in het festivalcentrum: Eco-fab-lab Brugge, Woesh, Tamboeri, BAZART, De Piepbal en De Wieg.
(Klein)kinderen en (groot)ouders krijgen een
waaier aan activiteiten aangeboden: theater,
muziek, film, musea, rondleidingen, workshops en een niet te missen slotfeest.
Nieuw dit jaar is het festivalcentrum, waar je
elke namiddag welkom bent voor een drankje, een hapje en extra gratis spelplezier!
www.krikrak.be, info@bruggeplus.be, 050 44 20 02

Zondag 4 december

MARKT!
Van 10.00 tot 18.00 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4
MARKT! is een platform voor zotte creaties
en jonge brouwsels. Een MARKT! voor ontwerpers en makers. Op MARKT! vind je kunst,
design, prints en mode van de ontwerpers van
morgen en misschien ook wel spacy hapjes,
ecologische spitsvondigheden en originele
kerstcadeaus.
www.hetentrepot.be/markt, info@hetentrepot.be

Zaterdag 17 en zondag
18 december

STERRENSTOET

KERSTVERHAAL VOOR
HET GOEDE DOEL
Van 14.30 tot 16.30 uur
Door de Brugse straten
Op 17 en 18 december trekt de Sterrenstoet
door de Brugse centrumstraten. 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 zeker niet om een cent te stoppen in
de bussen die worden meegedragen, want je
helpt er een goed doel mee.
De uitvalsbasis van de stoet is de site Oud
Sint-Jan.
De Sterrenstoet is een organisatie van het
Comité voor Initiatief i.s.m. Stad Brugge.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

Dinsdag 27 december

Zaterdag 31 december

FAMILIECONCERT
‘WEERWOLVEN’

BRUGGE FEEST

Van 14.30 tot 16.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34

Van 22.45 tot 1.30 uur
‘t Zand

Het begint te schemeren en de burgers van
Wakkerdam worden moe. Maar net op het
moment dat iedereen indommelt, zijn er drie
burgers plots klaarwakker. Het zijn er drie
die honger hebben … Drie die ervoor zorgen
dat iemand de volgende ochtend niet meer
wakker zal worden… Drie weerwolven!!

In weinig andere steden wordt de jaarwisseling zo massaal en uitbundig gevierd als
in Brugge. Plaats van afspraak is ’t Zand,
waar de festiviteiten om 22.45 uur van start
gaan met ‘Brugge zingt van oud naar nieuw’.
Samen met een gelegenheidskoor kun je
luidkeels populaire hits van de voorbij jaren
meezingen. Intussen kun je terecht bij diverse drankstands en in de horecazaken in de
directe buurt. Klokslag middernacht wordt
even verpoosd voor een spetterend vuurwerk. Daarna hervat het tweede gedeelte van
het zangfeest, tot rond 1.30 uur.

Wat altijd een oude legende leek, wordt nu
spannende werkelijkheid. Help jij mee om de
drie weerwolven in het orkest te ontmaskeren?
Weerwolven is een interactieve familievoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar. Symfonieorkest Vlaanderen brengt muziek uit de
twintigste eeuw, onder leiding van burgemeester-dirigent Steven Verhaert. Steven
Beersmans leidt het moordlustige spel in
goede banen.

www.symfonieorkest.be
050 84 05 87

MEEZINGFEEST MET VUURWERK

Brugge Feest is een organisatie van het Comité voor Initiatief i.s.m. Stad Brugge.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be
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Zondag 18 december
tot en met donderdag
12 januari

FOTONALE BRUGGE: ‘FOCUS’
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten
op 25 december en op 1 januari
Hal Cultuur, AC ’t Brugse Vrije, Burg 11
De vijfde editie van de toonaangevende fotografiewedstrijd Fotonale Brugge heeft als
thema ‘Focus’. Een professionele jury selecteert uit de inzendingen vijftig foto’s die deel
zullen uitmaken van de tentoonstelling in de
Hal Cultuur op de Burg.
Wil je zelf ook graag deelnemen aan Fotonale Brugge? Via fotonale@brugge.be en
www.brugge.be ontvang je het inschrijvingsformulier en het reglement (indienen voor 4
oktober).
Cultuurcentrum Brugge
050 44 30 60
www.ccbrugge.be

Zondag 11 tot en met
zondag 25 september

Vrijdag 28 oktober tot en
met zondag 5 februari

Zondag 13 november
tot zondag 8 januari

NICK ERVINCK

DE KUNST VAN HET RECHT

EXPO 125 JAAR CLUB BRUGGE

TENTOONSTELLING

DRIE EEUWEN GERECHTIGHEID
IN BEELD

LEZING

Dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op
maandag
Groeningemuseum, Dijver 12

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur, Bogardenkapel, Katelijnestraat 86
Gratis
Zondag 18 september, 11.00 uur
Theaterzaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8
Nick Ervinck (°1981, Roeselare) geniet al meer
dan tien jaar ruime bekendheid door zijn experiment met en het verder ontwikkelen van
de geavanceerde 3D-technologie. Hij gebruikt
deze nieuwe virtuele beeldvorming bij de creatie van zijn sculpturen, tekeningen en installaties en neemt op dit vlak een unieke positie
in binnen onze artistieke scene.
In de kapel brengt hij een selectie van zijn
baanbrekende 3D-sculpturen en hij leert het
brede publiek deze fascinerende wereld kennen via een presentatie en een reeks workshops.
Cultuurcentrum Brugge
050 44 30 60
www.ccbrugge.be

Sinds de 15de eeuw was het heel gebruikelijk
rechtszalen te verfraaien met kunstwerken die
verwijzen naar gerechtigheid. Dikwijls koos men
hiervoor ‘Het Laatste Oordeel’ - het ultieme moment van goddelijk recht - als onderwerp. Ook
in Brugge werden Laatste Oordelen geschilderd
voor de raadszaal, onder meer door Jan Provoost en Pieter Pourbus. Andere gebeurtenissen
uit Bijbelse en andere bronnen waren eveneens
het onderwerp van gerechtigheidstaferelen voor
rechtszalen, zoals het tot de verbeelding sprekende verhaal van de ter dood veroordeelde
Cambyses, die levend werd gevild.
Ook buiten de rechtszaal werden tal van onderwerpen gerelateerd aan gerechtigheid afgebeeld
in schilderijen, prenten, tekeningen, beeldhouwwerken en gebrandschilderd glas.
De expositie bestaat een dertigtal kunstwerken
uit de eigen collecties en een zestigtal bruiklenen.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

125 JAAR VOETBALGESCHIEDENIS

Van woensdag tot en met zondag van 10.00
tot 18.00 uur
Stadshallen, Markt 7
Op 13 november 1891 houden op een boogscheut van het Belfort een groep Brugse
vrienden en Britse inwijkelingen de eerste
voetbalclub van Brugge boven de doopvont.
Club Brugge is 125 jaar later uitgegroeid tot
een succesvolle topclub met een aanzienlijk palmares: veertien landstitels, elf bekers
en twee Europese finales. Het is een volksclub met de grootste supportersbasis en het
sterkste sportmerk, die voetbalfans over heel
Vlaanderen en ver daar buiten beroert.
Club Brugge stelt tijdens dit jubileumjaar zijn
roemrijke geschiedenis uitgebreid tentoon. De
interactieve ‘EXPO 125 jaar Club Brugge’ gidst
je doorheen alle takken van de stamboom van
Club. Ontdek met het gezin, familie, vrienden
en medesupporters de geschiedenis van de
regerende landskampioen.
www.clubbrugge.be/expo125jaar
community@clubbrugge.be
050 40 21 33

Zondag 22 januari tot en
met dinsdag 21 februari

Zondag 29 januari tot en
met zondag 26 maart

YOU MAKE A BETTER DOOR
THAN YOU DO A WINDOW

LIVING IN DREAMS

EMI KODAMA

Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur, behalve
op dinsdag, Jan Garemijnzaal, Belfort,
Markt
Emi Kodama (Vancouver, 1980) is een Canadese kunstenares van Japanse oorsprong
die in Vlaanderen woont. In haar werk staan
vertellingen centraal die ze als performances, sculpturen of video’s brengt. De expo is
gratis.
Cultuurcentrum Brugge
050 44 30 60
www.ccbrugge.be

ELS FIERS & FRANK KOOLEN
Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur, behalve
op dinsdag, De Bond, Buiten Smedenvest 1
Via deze speelse, gratis tentoonstelling zoomen de curatoren Els Fiers (criticus, schrijver) en Frank Koolen (kunstenaar) in op de
actuele kunst in Vlaanderen en Nederland.
Cultuurcentrum Brugge
050 44 30 60
www.ccbrugge.be

#visitbruges

30

31

KERMISSEN

WEDSTRIJD

Op een aantal Brugse pleinen strijkt dit najaar de kermis neer.
Dankzij dit handige overzicht mis je geen enkele attractie.

Het openingsweekend van het nieuwe seizoen van Cultuurcentrum Brugge is op 16, 17 en 18 september.

brugge.be

Aan de hoeveelste editie is Kookeet dit jaar toe?
Vier winnaars winnen jetons ter waarde van 30 euro voor Kookeet.
Voornaam en naam

Geboortejaar
Adres

E-mail + telefoonnummer

Antwoord wedstrijdvraag
Stuur je antwoord ten laatste op maandag 19 september naar
persdienst@brugge.be of Communicatie & Citymarketing, Burg
11, 8000 Brugge.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren
(probleem met juiste plaats en omschrijving):

Meldingen van klachten

Zaterdag 17 tot en met
woensdag 21 september

Naam

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, 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels …)
Milieufoon, 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt, 050 44 80 00

Grote Foor Sint-Kruis op de beide pleinen aan
de kerk.

Telefoon

Vrijdag 2 tot en met
woensdag 7 september

Assebroeksefoor op het Gaston Roelandtsplein.

Zaterdag 3 en zondag
4 september
Sint-Michielsfoor op de parkeerplaats achter
de kerk.

Zaterdag 8 en
zondag 9 oktober

Zwankendammeherfstfoor op het kerkplein
Wulfsberge/Lisseweegse Steenweg.

Zaterdag 29 oktober tot en
met zondag 6 november
Winterfoor op ’t Zand (kant Concertgebouw).

Zaterdag 29 oktober tot en
met zondag 18 december
Winterfoor op het Jan van Eyckplein.

Zaterdag 29 oktober tot
en met zondag 8 januari
Winterfoor op het Simon Stevinplein.

Adres

Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15
8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

Deze herfstagenda biedt geen volledig overzicht
van het hele programma in Brugge. Wil je nog meer
najaarsevenementen? Surf dan naar uitinbrugge.be.

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Wil je elke week nieuws van Stad Brugge in je mailbox?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via
www.brugge.be/nieuwsbrieven
Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid
wordt over meerdere dagen, is het mogelijk dat
sommige activiteiten voorbij zijn op het moment
dat het magazine in je brievenbus valt.

