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BESTE BRUGGELING

U

w stadsbestuur maakt er een punt van om van Brugge een stad te maken waar iedereen zich goed voelt, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. Ons
Brugge moet een stad zijn die dit ook uitstraalt. Iedereen is hier welkom en iedereen
moet zich hier kunnen ontplooien.

Iedereen is
hier welkom

Als u er deze Herfstagenda op naleest, zult u merken dat we daaromtrent veel inspanningen
leveren. In ons beleid hechten we veel belang aan wat zich afspeelt in onze omgeving, met
bijzondere aandacht voor het milieu en onze medemens. Acties in het kader van de Week
van de Fair Trade, de Vredesweek, #allemaalmensenbrugge en Autoloze Zondag getuigen
daarvan. Daarnaast bevat dit nummer een brede waaier van concerten, lezingen, tentoonstellingen, sport- en jeugdactiviteiten en andere initiatieven. Zo vindt iedereen dit najaar iets van
zijn of haar gading.

Na een geanimeerde zomer maken we ons dus op voor een rijkgevulde herfst, met een uiteenlopend aanbod van grote en kleinere evenementen. Ze tonen aan hoe levendig en divers Brugge is en die diversiteit is iets wat wij, Bruggelingen, op elk vlak moeten koesteren en uitdragen.
Zo blijft Brugge de schoonste stad van de wereld!

Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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Tot en met zaterdag
14 september

Tot en met zaterdag
14 september

FAYARD POP-UP
CINEMA EN ZOMERBAR

KATHEDRAALFESTIVAL

Vrijdag van 17.00 tot 1.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 1.00 uur
Zondag van 10.00 tot 22.00 uur
De Basis, Pelderijnstraat 54, Sint-Kruis
Relax op het sfeervolle zonneterras van de
Zomerbar: een uitstekende plek om het hele
weekend te chillen en te genieten van ontspannende muziek, frisse drankjes en bruisende activiteiten. In de Pop-up Cinema geniet je tot en met zaterdag 14 september van
de beste filmklassiekers.
www.fayardbrugge.be
info@fayardbrugge.be
0486 57 68 04

20.30 uur
Sint-Salvatorskathedraal,
Sint-Salvatorskoorstraat 8,
Brugge centrum
Het 66ste Kathedraalfestival heeft nog een
duorecital en een slotconcert in petto. De
afsluiter brengt een unieke combinatie van
orgel en dans.
Zaterdag 7 september
Duorecital Bart Coppé (trompet) en Ignace
Michiels (orgel)
Toegangsprijs: 10 euro
Zaterdag 14 september
‘Orgel en Dans’: Katrien Mannaert (orgel) en
Jade Derudder en Myrthe Vandeweerd (dans)
Toegangsprijs: 12 euro
Tickets in voorverkoop: Parallax herenkleding,
Zuidzandstraat 17, 8000 Brugge, 050 33 23 02
www.kathedraalconcerten.be
0476 75 63 85
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Tot en met zondag
22 september

OPENLUCHTCONCERTEN
BRUGSE MUZIEKKORPSEN
Markt en Koningin Astridpark,
Brugge centrum
Op de Markt en in het Koningin Astridpark
kun je enkele fanfares, speelscharen, harmonieorkesten en show- en brassbands aan
het werk zien.
Zaterdag 7 september
KONINKLIJKE FANFARE
SINT-CECILIA STEENBRUGGE
14.00 uur
Markt
KONINKLIJKE SPEELSCHAAR S.F.X.
16.30 uur
Markt
Zondag 8 september
KONINKLIJKE HARMONIE
VERMAAK NA ARBEID
11.00 uur
Markt
SHOWBAND dInk
14.00 uur
Markt
SHW BRUGGE
16.00 uur
Markt
Zondag 22 september
NOORDZEE BRASSBAND BRUGGE
11.00 uur
Koningin Astridpark
www.brugge.be/openluchtconcerten-fanfares-enbrassband
claudine.devinck@brugge.be
050 47 54 56

Tot en met zondag
22 september

Tot en met zondag
22 september

BEELDEN IN HET
WITTE DORP

GRATIS TENTOONSTELLING
50 JAAR MAANLANDING

Centrum Lissewege en site van de voormalige abdij Ter Doest
De hele zomer viert kunst hoogtij in Lissewege. Tijdens de gratis openluchtexpo ‘Beelden in het Witte Dorp’ worden de meest pittoreske plekken ingepalmd door meer dan
honderd beeldende kunstenaars uit binnenen buitenland.
www.beeldenroute.be
info@beeldenroute.be
050 54 60 02

MET NIEUWE PLANETARIUMVOORSTELLING OVER HET
APOLLOPROGRAMMA
Elke dag (behalve zaterdag) van
14.30 tot 17.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix, Zeeweg 96,
Sint-Andries
Tijdens de zomer blikt Cozmix terug op de
vijftigste verjaardag van een van de grootste
mijlpalen uit onze recente geschiedenis: de
eerste mens op de maan. Wat waren de gevolgen? Wat ging eraan vooraf? Liep de landing van 21 juli 1969 van een leien dakje?
Snuffel rond in de archiefbeelden, leer waarom deze gebeurtenis zo bijzonder is en bekijk de nieuwe planetariumvoorstelling over
de maanlanding.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
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Tot en met zondag
6 oktober

Tot en met dinsdag
24 september

AFTERWORK
WINDSURF/SUP/ZEILEN

Tot en met zondag
29 september

ONSCHERP
FOTOPRESENTATIE
Van 9.30 tot 17.00 uur
(dinsdag tot en met zondag)
Volkskundemuseum, Balstraat 43,
Brugge centrum

DE MENA,
MURILLO, ZURBARÁN
MEESTERS VAN DE
SPAANSE BAROK
Van 9.30 tot 17.00 uur
(dinsdag tot en met zondag)
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38,
Brugge centrum

Elke afterwork start om 19.00 uur stipt, maar
je bent al twintig minuten vroeger welkom,
want bij mooi weer gaat de barbecue aan.
Breng dus je eigen vlees en groenten mee
om gezellig samen te tafelen en koop je
drankjes aan de bar. Er wordt ook voor een
streepje muziek gezorgd. De activiteit eindigt
om 21.00 uur.

Typisch voor dementie is het vervagen en
verdwijnen van herinneringen. Het Japanse
woord ‘bokeh’ betekent zowel ‘wazig, onscherp' als 'dementie’. Met dit gegeven gingen de studenten van het Fotohuis Brugge
aan de slag. Het resultaat zie je in de tuin en
op de ramen van het Volkskundemuseum. De
onscherpe foto’s verwijzen naar het vervagen
van herinneringen, oriëntatieverlies en de
ongrijpbaarheid van de wereld om ons heen.

Nog tot en met de eerste zondag van oktober
zie je in het Sint-Janshospitaal prachtige,
passionele kunst uit Spanjes Gouden Eeuw.
In de monumentale ziekenzalen staan een
dertigtal zeldzame religieuze sculpturen en
schilderijen uit de 17de eeuw. De tentoonstelling bevat schilderijen van beroemde
meesters als Murillo en Zurbarán. Het hoogtepunt is een groep van zes hyperrealistische
sculpturen van de grootste beeldhouwer van
de Spaanse barok, Pedro de Mena. De expo
is een samenwerkingsproject met Le Musée
National d'Histoire et d'Art in Luxemburg.

aandeplas.be/event/after-work-sessions
sport@aandeplas.be
0493 51 30 92

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
Recreatiedomein Aan de Plas,
Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters
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Tot en met maandag
29 juni 2020

LESSENREEKS
KUNSTPROJECT VOOR
PERSONEN MET DEMENTIE
'KUNST SPREEKT WAAR TAAL SOMS
TE KORT SCHIET, MAAR ONTROERT
OOK EN VERBINDT'
Elke maandag van 14.00 tot 17.00 uur
Schipperskapel, Komvest 38,
Brugge centrum
In het kader van ‘Dementievriendelijk Brugge’ organiseren de dienst Welzijn, Stedelijke
Academie Brugge DKO, Foton, Het Ventiel,
Alzheimerliga, de Brugse woonzorgcentra en
een groep vrijwilligers een sociaal en artistiek
kunstproject voor personen met dementie. Op
die manier krijgen zij de kans om samen met
een mantelzorger of familielid hetgeen ze niet
meer onder woorden kunnen brengen op een
creatieve manier te uiten.
Teken- of schilderervaring is niet vereist, een
leerkracht en een kunstenaar helpen van bij
de eerste stap.
Vanaf maandag 21 september 2020 (Werelddag Dementie) kun je de gemaakte werken
veertien dagen lang bekijken in de Bogardenkapel.
De lessenreeks is gratis voor Bruggelingen.
Inschrijven kan bij de Stedelijke Academie
Brugge DKO via 050 44 11 70 of
info@academiebruggedko.be.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Dienst Welzijn, 050 32 78 67

Donderdag 5 tot en met
zondag 29 september

UITWIJKEN
SEPTEMBERTOER
GEZELLIG NAZOMEREN
Sint-Andries: donderdag 5 tot en met zondag 8 september, speelplein Oorlogsvrijwilligerslaan ter hoogte van huisnummer 8
Sint-Jozef: donderdag 12 tot en met
zondag 15 september, Ghandiplein
Sint-Kruis: donderdag 19 tot en
met zondag 22 september, speelplein Paalbos, Ter Lo
Assebroek: donderdag 26 tot en
met zondag 29 september: groenzone achter TIR in de Schijfstraat
(ter hoogte van huisnummer 59)
Uitwijken brengt cultuur tot in de voortuinen
van de Brugse buurtbewoners. De karavaan
met oldtimers houdt telkens vier dagen halt
in een wijk en nodigt je uit op een hele rits
activiteiten, waaronder de Uitwijkenquiz,
films (in samenwerking met MOOOV), circusvoorstellingen, een optreden van Ronny
Mosuse, Camping Uitwijken, een gezamenlijk ontbijt, verwensessies, een oldtimerevent
en ambachtenworkshops.
Een bezoek aan Uitwijken is volledig gratis.
Kom langs, proef van het programma, ontmoet vertrouwde gezichten of bezoek minder
bekende buurten. De koffie staat altijd klaar.
www.uitwijken.be
info@uitwijken.be
050 44 20 02
Volg Uitwijken op Facebook en op Instagram.

Zaterdag 7 september

SUMMERBLAST
DANCEFESTIVAL AAN
JEUGDHUIS THOPE
Van 18.00 tot 1.00 uur
Jeugdhuis Thope, Sint-Arnolduslaan 28,
Sint-Michiels
Met Summerblast slaagt Jeugdhuis Thope
er al enkele jaren in om een waardige opvolger voor Thoprock te organiseren. Het
dancefestival is voor muziekliefhebbers van
de jaren 90 hét evenement om een avond
lang alle remmen los te gooien. Ook dit jaar
beantwoordt het programma moeiteloos aan
de hooggespannen verwachtingen.
De absolute topact is Jebroer, bekend van
`Kind van de Duivel'. De Nederlandse rapper
toont zich in al zijn nummers goudeerlijk.
Vaak ‘in your face’ en op een stevige beat. Hij
is de ideale opwarmer voor Marshal Masters
feat. The Ultimate MC, Da Rick en DJ Wout.
Sergio krijgt de eer om het festival te openen.
Met zijn aanstekelijke meezingers brengt hij
het publiek perfect op temperatuur.
Tickets kosten 10 euro in voorverkoop. Aan
de deur betaal je 15 euro.
www.summerblast.be
info@jhthope.be
050 39 61 88
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Zaterdag 7 september
tot en met zondag
1 maart 2020

Zaterdag 7 en zondag
8 september

THE BATTLE OF
BRUGES - CROSSFIT
Van 8.00 tot 18.00 uur
Aan de Plas,
Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters
Tijdens het tweede septemberweekend organiseert CrossFit Brugge de tweede editie van
The Battle of Bruges. Ook dit jaar vindt deze
internationale CrossFit-wedstrijd plaats 'Aan
de Plas' in Sint-Pieters.
In verschillende categorieën meten teams
en individuele deelnemers uit heel Europa
zich met elkaar. Ze strijden voor een podiumplaats met proeven cardio, gymnastics en
weightlifting workouts.
Ondertussen zorgen dj's, foodtrucks, drankstands en honderden supporters voor tonnen
sfeer. Om dit evenement bij te wonen, betaal
je 7 euro per dag. Een weekendticket kost 10
euro.
www.crossfitbrugge.be
www.thebattleofbruges.com

Zaterdag 7 en zondag
8 september

OPEN MONUMENTENDAGEN
150 JAAR SCHOUWBURGWIJK
Van 14.00 tot 18.00 uur,
op zondag ook van 10.00 tot 13.00 uur
Verspreid over de stad, maar geconcentreerd rond de Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, Brugge centrum
150 jaar geleden, in 1869, opende de Koninklijke Stadsschouwburg de deuren. Voor de
oprichting van dit theater moest een oude
maar levendige wijk met middeleeuwse
straatjes wijken. In de jaren daarna bouwde
men de platgewalste wijk weer op, naar het
voorbeeld van Brussel en Parijs.
Tijdens de Open Monumentendagen ga je op
zoek naar sporen van de verdwenen handelswijk, maar sta je ook stil bij de 19de-eeuwse
stadsplanning en architectuur. Tegelijk laat
het project Stadsrepubliek je een blik werpen
op de toekomst.
www.bruggeomd.be
omd@brugge.be

TENTOONSTELLING 150
JAAR KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG BRUGGE
Van 9.30 tot 17.00 uur
(dinsdag tot en met zondag)
Arentshuis, Dijver 16, Brugge centrum
De Brugse Stadsschouwburg opende zijn
deuren op 30 september 1869. De voorbije
150 jaar is er heel wat veranderd. De tentoonstelling gaat in een aangepaste theatrale
setting dieper in op het stedenbouwkundige,
het architecturale en het programmatorische verhaal.
De bouw van de schouwburg zorgde voor
de ‘Hausmannisering’ van de buurt, waarbij
middeleeuwse huizen werden afgebroken en
straten werden rechtgetrokken. Daarvoor
maakten zes architecten plannen.
In 150 jaar evolueerde ook de programmering enorm. Van een elitair instituut waar de
klassen letterlijk werden gescheiden, groeide de schouwburg uit tot een open cultuurhuis dat modern theater en een ruim publiek
verwelkomt.
Een organisatie van Musea Brugge en Cultuurcentrum Brugge met medewerking van
Stadsarchief, dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken en HOWEST.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Zondag 8 september
Zondag 8 september

DAG VAN DE BRUGSE
SPORTCLUB
Van 13.30 tot 17.30 uur
‘t Zand, Brugge centrum
Bij de aftrap van een nieuw sportseizoen stellen tientallen sportverenigingen hun werking
voor op de Dag van de Brugse Sportclub. Tijdens deze jaarlijkse openluchtbeurs kan het
grote publiek infostands bezoeken, spectaculaire demonstraties bijwonen en aan leuke
initiatielessen deelnemen. De demo’s vinden
plaats in een sfeervolle arena, de initiatielessen op kleine terreintjes tussen de stands.
www.brugge.be/dagvandebrugsesportclub
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

SLOT URB EGG-CAFÉ
PRE-TRIËNNALE
BRUGGE 2019
16.00 uur
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, Brugge centrum

Zondagen 8 september
en 6 oktober

KRUIDENWANDELING
Van 14.00 tot 16.30 uur
Kruidentuin Tudor, Zeeweg 147,
Sint-Andries

Pre-Triënnale Brugge 2019 krijgt een waardig slot met een drink in het URB EGG-café.
Voor het vijfde jaar op rij konden bezoekers
genieten van een drankje in een ongedwongen setting. Deze keer was dat vanop de eerste rij aan de Koninklijke Stadsschouwburg,
een unieke locatie in het centrum van de
stad. Hef mee het glas op de mooie herinneringen en kijk mee uit naar Pre-Triënnale
Brugge 2020.

Trek met de gids de prachtige kruidentuin
van Tudor in en ontdek de wondere kruidenwereld. Ga daarna zelf aan de slag tijdens
een creatieve kruidenworkshop. Een zelfgemaakte thee met kruiden uit de tuin zorgt
voor een gezellige afsluiter.
Het hele gezin kan aan de wandeling deelnemen.

www.pretriennalebrugge.be
050 45 50 02
@triennalebrugge
#PRETRIBRU19

Deelnemen kost 2 euro per persoon.
Inschrijven: vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/kidslabnatuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20
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Zondag 15 september

AUTOLOZE ZONDAG
MET CULTUURMARKT,
KROENKELEN,
MOBIMARKT EN TAL VAN
ANDERE ACTIVITEITEN

Zondag 15 september

HANDGEPLUKT
Zaterdag 14 en zondag
15 september

OPENDEURDAGEN IN
DE STERRENWACHT

DE WERELD ROND MET
LUIT, UD EN PIPA
Vanaf 10.30 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34,
Brugge centrum

Tijdens de opendeurdagen biedt Cozmix een
overzicht van de activiteiten van het komende
werkingsjaar. Daarnaast kun je het planetarium, het observatorium en de leszalen bezoeken. Op zondagnamiddag bij helder weer
komt de zon uitgebreid aan bod.

Er was eens … een familie die door de hele
wereld trok.
De ud reisde vanuit het Midden-Oosten, waar
hij ruim 4.000 jaar geleden werd geboren,
naar west en oost, soms gestreken, meestal
geplukt, en met variërende neklengte. In
Europa bloeiden de luit en haar vele zusjes
en broertjes, in het Verre Oosten ontstonden
onder andere de Chinese pipa en de Japanse
biwa.
Tijdens deze happening schetst Concertgebouw Brugge een familieportret met talloze
snaren, twee concerten, een workshop voor
kinderen en een lecture performance.

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

www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99

Zaterdag van 19.00 tot 23.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix,
Zeeweg 96, Sint-Andries
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AUTOLOZE ZONDAG
Van 10.00 tot 18.00 uur
Binnenstad
Op Autoloze Zondag krijgen fietsers en voetgangers vrij spel in het Brugse centrum. Bezoek
de Cultuurmarkt op de Markt of de MobiMarkt op ’t Zand, ga Kroenkelen, volg met het hele
gezin het eendjesparcours of kuier door de braderie in de Langestraat en de Hoogstraat.
Dansliefhebbers kunnen terecht op het Simon Stevinplein, het Guido Gezelleplein en het
pleintje voor de Koninklijke Stadsschouwburg.
Neem deel aan de vele activiteiten en geniet van de optredens en de randanimatie in de
Brugse straten. Wandel ook eens tot aan de Moerkerkse Steenweg, waar tijdens Sint-Kruis
Kermis heel wat te beleven valt. Lady Linn and her Magnificent Bigband sluiten Autoloze
Zondag feestelijk af op de Burg.
Het volledige programma vind je bij deze Herfstagenda en op de website.
www.brugge.be/autolozezondag
dienst.organiseren@brugge.be
050 44 83 88

CULTUURMARKT
Van 11.00 tot 17.00 uur
Markt, Brugge centrum
Dompel je onder in het warme cultuurbad van de Cultuurmarkt. Op de Markt stellen de bekende professionele Brugse cultuurhuizen en -organisaties zich voor. Je leert er ook de Brugse
sociaal-culturele verenigingen en de organisaties die werken met vrijwilligers kennen. Allemaal
geven ze je graag info over hun activiteiten voor het komende seizoen. Ondertussen zie je verschillende presentaties op het podium of aan de infostands.
www.brugge.be/cultuurmarkt
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

FEESTELIJKE INHULDIGING
PETER SLABBYNCKPLEIN
Van 10.00 tot 11.30 uur
Sint-Jakobsstraat 8, Brugge centrum
Voor de vierde keer leent een Brugse cultuurcoryfee zijn of haar naam aan
het pleintje dat toegang geeft tot de Biekorf Theaterzaal. Vanaf het seizoen
2019-2020 heet deze plek het Peter Slabbynckplein. Net als Cultuurcentrum Brugge met 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg heeft de frontman
van Red Zebra iets te vieren. De culthit ‘Can’t Live in A Living Room’ bestaat
namelijk veertig jaar. Slabbynck en Red Zebra zullen komend seizoen regelmatig in Brugge opduiken. Iedereen is welkom op deze feestelijke officieuze inhuldiging.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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DE GROTE
BADEENDJES KINDERROUTE
KROENKELEN
Van 8.00 tot 18.00 uur
Sint-Lodewijkscollege,
Magdalenastraat 30, Sint-Andries
Na twee decennia behoudt Kroenkelen zijn
reputatie als gezellige wandel- en fietshappening in Brugge en het Brugse Ommeland.
Dit jaar is het Sint-Lodewijkscollege in de
Magdalenastraat de uitvalsbasis. Je kunt er
inschrijven voor verschillende wandel- en
fietstochten. De uitgestippelde routes leiden
je naar de mooiste plekjes in en rond Brugge.
Na de fysieke prestatie kun je genieten van
de randanimatie met een drankje in de hand.
Van 15.00 tot 18.00 uur geven The Vanco Brothers het beste van zichzelf met een swingend muziekoptreden.
www.brugge.be/kroenkelen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

Van 12.00 tot 18.00 uur
’t Zand, Westmeers, Koning Albert I-park,
Begijnenvest, Walplein, Site Oud Sint-Jan,
Arentshof, Nieuwstraat, Zilverpand,
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid,
Sint-Salvatorskathedraal
Brugge centrum
Volg de gele badeendjes door de binnenstad
en beleef een onvergetelijke familiedag. Op
deze avontuurlijke tocht vuur je een zelfgemaakte raket af, vis je badeendjes, leef je je
uit op het hindernissenparcours en zoveel
meer. Je vindt het traject ook terug op Google Maps op je smartphone.
Er staan nog meer kindvriendelijke activiteiten gepland tijdens deze Autoloze Zondag. In
de brochure en op Google Maps worden ze
aangeduid met symbolen van blauwe eendjes. Veel speelplezier!
www.jeugddienstbrugge.be/autolozezondag
jeugd@brugge.be
050 44 83 33

MOBIMARKT
Van 10.00 tot 18.00 uur
’t Zand, Brugge centrum
Op deze unieke belevingsmarkt voor jong en
oud draait alles rond verkeersveiligheid en
duurzame mobiliteit. Probeer de nieuwste
fietsmodellen, laat je eigen fiets merken of
laat hem herstellen door studenten van het
VTI. Maak een ritje met verschillende gekke
fietsen, trapskelters, een ‘hoge bi’ of rijd mee
op een politiemotor. Op deze markt verneem
je ook alles over autodelen. De lokale politie
geeft info over verkeerspreventie.
Mag het spectaculairder? Bestijg een Sky
Bike en race tot 60 meter hoog tegen drie
andere deelnemers. Tussendoor stellen Le
Professeur du Vélo en zijn gevolg de ludieke
geschiedenis van de fiets voor. Circusatelier
Woesh leert je fietsen op een eenwieler.
www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer
mobi@brugge.be
050 44 8000
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SLOTCONCERT:
LADY LINN AND
HER MAGNIFICENT BIGBAND
Van 17.00 tot 18.30 uur
Burg, Brugge centrum
Al meer dan vijftien jaar verblijden Lady Linn en haar Magnificent Seven het publiek met swingnummers en soulvolle
poppy songs. Dit kristallen jubileum wordt gevierd met een
uitbreiding naar 'Her Magnificent Bigband', een nieuw album
en een reeks onvergetelijke concerten.
Live staat Lady Linn garant voor kwaliteit, passie, een fantastische zang en onnoemelijk veel plezier. Op de Burg serveert
ze met haar bigband ouder en nieuw materiaal, van 'I Don't
Wanna Dance' tot ‘You+Me’ en ‘Afraid to lose you’. Een betere
afsluiter voor Autoloze Zondag kun je niet wensen.

VERKEERSMAATREGELEN
Op zondag 15 september wordt de binnenstad (het volledige gebied
binnen de stadspoorten, behalve de ring tussen de Bloedput en de
Unescorotonde) autovrij gemaakt tussen 10.00 en 18.00 uur. Het inen uitgaande verkeer wordt uit het stadscentrum geweerd. Enkel fietsers, stadsvoertuigen, bussen van De Lijn, (fiets)taxi’s, toeristische
(fiets)koetsen, hulpdiensten en voertuigen van nutsmaatschappijen
mogen de stad in. Daarnaast is het gebruik van de wagen toegestaan
in dwingende en verantwoorde gevallen (zoals noodgevallen).
Er is ook een volledig verkeersvrije as voorzien. Van 10.00 tot 18.00
uur zijn alle verkeer en de doortocht van alle voertuigen, transport
en rijdieren verboden in de Zuidzandstraat, Steenstraat, Noordzandstraat, Geldmuntstraat, Philipstockstraat, Breidelstraat, Burgstraat,
Hoogstraat en Langestraat en op de Markt, de Mallebergplaats en
de Burg. Dit geldt niet voor fietsen, voertuigen van hulpdiensten en
(elektrische) rolstoelen van personen met een beperking. Fietstaxi's
en -koetsen worden toegelaten zolang de drukte dit toelaat.
In uitzonderlijke gevallen kun je een doorlaatbewijs krijgen voor bepaalde autoluwe delen van de stad. Dit bewijs geeft geen toelating
om op de volledige autovrije as te rijden. Mail je gemotiveerde aanvraag naar pz.brugge.autolozezondag@police.belgium.eu.
OPGELET
Bestuurders met toegang tot de autoluwe winkelstraten op zaterdagen en koopzondagen worden op Autoloze Zondag niet toegelaten.
Ook houders van een mindervalidenkaart en thuisverzorgingsdiensten moeten een doorlaatbewijs aanvragen.
Omwille van de braderie zijn de Hoogstraat en de Langestraat verkeersvrij tot 20.00 uur .
Openbaar vervoer en parkings: zie brochure
Mobiliteit: www.bruggebereikbaar.be of 050 44 89 01
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Zondag 15 september tot en
met woensdag 18 december

#ALLEMAALMENSENBRUGGE
Stad Brugge zet in op integratie en het samenleven in diversiteit.
De Stad ijvert hierbij voor een beleid dat niet vervalt in een wij-zijverhaal maar werkt aan verbinding tussen alle Bruggelingen.
Onder de gezamenlijke vlag van ‘AllemaalMensenBrugge’ werd ook
dit jaar een gevarieerd activiteitenprogramma uitgewerkt, op maat
van onze stad en in samenwerking met heel wat organisaties. Wat
volgt is een kleine greep uit het aanbod.

Vrijdag 11 oktober

HALLO MICRO: ALLEMAAL VERHALEN

19.00 uur
Heilige Magdalenakerk, Schaarstraat, Brugge centrum
Verbazing, ontroering, herkenning … naar een persoonlijk verhaal luisteren doet iets met je. Ga zitten, spits je oren en luister naar de verhalen
van Mulume, Evgenia en Odismercy. Zij volgden een traject storytelling dat de vzw Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische
Organisaties (FMDO) samen met Relaas, Radio 1, VRT Sandbox en de
Luisterpuntbibliotheek opzette onder de naam Hallo Micro. De vertellers trakteren je graag op een waargebeurd verhaal uit hun leven.
De activiteit bijwonen is gratis, maar inschrijven vooraf via
www.yot.be/allemaalverhalen of 0471 83 72 03 is vereist.

Woensdag 23 oktober

LEZING
RACISME: WONDEN EN VEERKRACHT
- NAIMA CHARKAOUI
19.30 uur
Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters
Racisme is niet alleen een maatschappelijk en politiek probleem. Het is
ook een persoonlijke kwestie. In haar boek ‘Racisme: over wonden en
veerkracht’ legt Naima Charkaoui uit hoe racisme de gezondheid en de
ontwikkeling schaadt van de mensen die erdoor worden geviseerd. Ze
biedt ook hulpmiddelen aan die de veerkracht en weerbaarheid van de
slachtoffers kunnen versterken. Daarmee kunnen personen die racistisch worden behandeld, mensen uit hun omgeving (ouders, vrienden …)
en professionals aan de slag.
Naima Charkaoui studeerde politieke en sociale wetenschappen. Tussen 2001 en 2014 was ze coördinator van het minderhedenforum. Vandaag is ze Vlaams kinderrechtencommissaris ad interim.
Deelnemen is gratis. Inschrijven via www.vormingplus.be/brugge is vereist.

Woensdag 6 november

LEZING
HERBOREN - MAJD KHALIFEH
20.00 uur
Stadhuis, Conferentiezaal, Burg 12, Brugge centrum

Zondag 13 oktober

LEZING
BRUGGENBOUWERS - CHRISTOPHE BUSCH
11.00 uur
HuisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge centrum
Christophe Busch is criminoloog, algemeen directeur van Kazerne
Dossin en expert dadergedrag bij collectief geweld. Hij begrijpt als geen
ander de dynamiek van groeiende verdeeldheid. In deze voordracht legt
hij uit hoe verschillen kunnen uitgroeien tot een onoverbrugbare kloof
en wat je hieraan kunt doen. Een racistische opmerking, een grove mop
aan de toog ...? Je leert hoe je constructief kunt reageren.
Deze activiteit is een onderdeel van de lezingencyclus ‘Bruggenbouwers’. Bruggenbouwers geeft een forum aan experten die een positief
alternatief bieden voor polarisering, onverdraagzaamheid en verzuring.
Als brugfiguren inspireren ze om verbindend te werken.
Deelnemen kost 5 euro. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Organisatie: De Brug, Vormingplus

Vijftien jaar geleden kwam VRT-journalist en documentairemaker Majd
Khalifeh aan in België, op zoek naar een identiteit. Zijn verhaal is zoals dat van vele andere duizenden vluchtelingen die de laatste jaren
de oversteek maakten naar de Europese Unie. Khalifehs eigen taal,
cultuur en kennis leken plots verdampt. Zijn complexe eigenheid was
teruggebracht tot een woord: ‘vluchteling’.
In zijn lezing, gebaseerd op zijn gelijknamige boek ‘Herboren’, betrekt
Majd je bij de verschillende stappen van zijn eigen zoektocht, van nieuwkomer tot actieve burger.
De lezing bijwonen is gratis, maar inschrijven via www.vormingplus.be/brugge is vereist.
Organisatie: Rode Kruis opvangcentrum, Diversiteitsdienst, Vormingplus

Het volledige programma en de meest actuele informatie vind je op
www.allemaalmensenbrugge.be., diversiteitsdienst@brugge.be
050 44 82 44
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Zaterdag 7 december

THEATER
DE WARE SULTANES - ÖZLEM UYAR
19.00 uur
De Snuffel, Ezelstraat 42, Brugge centrum
‘De Ware Sultanes’ is het verhaal van Özlem Uyar. Daarin maakt ze duidelijk dat alle vrouwen hetzelfde zijn: breekbaar maar tegelijk sterk,
onzeker over zichzelf en toch verlangend naar onvoorwaardelijke liefde.
In een pakkende theatervoorstelling geeft Özlem een boeiende inkijk in
het leven van Turkse vrouwen en moslima’s in België. Pijnpunten worden blootgelegd en taboes doorbroken. Bovenal is het een verhaal over
moedige vrouwen, over bruggen bouwen en het belang van dialoog. In
deze tijd van polarisering is dit een boeiend thema waarvoor niemand
de ogen mag sluiten.
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven via diversiteitsdienst@brugge.be is vereist.
Organisatie: Diversiteitsdienst, De Snuffel

Maandag 16 september
tot en met maandag
25 mei 2020

G-DANSANT
Elke maandag van 18.00 tot 21.00 uur
Sportzaal basisschool
de Zonnetuin, Beeweg 32, Sint-Kruis
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 19 september

Maandag 16
september tot start
werkzaamheden Biekorf

TENTOONSTELLING
GEERTJE VANGENECHTEN
KOMEDIE VAN HET
MENSELIJK TEKORT
- COMÉDIE DE LA
CONDITION HUMAINE

Donderdag 19 september

VROEGER WAS
ALLES ANDERS
VOORDRACHT DOOR
KORNEEL DE RYNCK

Elke weekdag van 13.00 tot 17.00 uur
Brugotta Hal Biekorf,
Sint-Jakobsstraat 8, Brugge centrum

20.00 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal),
Kuipersstraat 3, Brugge centrum

De Brugse Geertje Vangenechten is de vierde
kunstenaar die als ‘artist in residence’ het
jaarthema van Cultuurcentrum Brugge mag
uitwerken. Ook zij mag op de grote wand aan
de ingang van de Biekorf Theaterzaal een
muurvullend werk realiseren. Omdat ze in
haar verbeelding 150 jaar terugkeert in de
tijd, kreeg het werk een tweetalige titel.
In het werk van Geertje staat de dunne
scheidingslijn tussen werkelijkheid en verbeelding centraal. Op die grens balanceert
ze met vorm en taal. Geertjes werk komt los
van de muur en vormt een driedimensionale
installatie. Zo kan de kijker zich verplaatsen
in haar denkwereld.

Sinds de golden sixties nam de welvaart in
België spectaculair toe en veranderde het
dagelijkse leven op alle vlakken. Als kind van
de moderne tijd heeft historicus en schrijver
Korneel De Rynck nooit iets anders gekend.
Maar hoe zag het leven eruit net voor die
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58?
Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze
zich? Hoe verplaatsten ze zich en hoe vulden
ze hun schaarse vrije tijd in?

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

www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

De Rynck dook in het verleden en schreef het
boek ‘Vroeger was alles anders’. De daarop
gebaseerde lezing brengt het leven zoals het
was in de jaren vijftig helemaal terug.

LEZING
ANTOINE DE LONHY,
RONDREIZENDE SCHILDER
UIT DE 15DE EEUW
15.00 uur
Vriendenzaal Musea Brugge,
Dijver 12, Brugge centrum
De recent herontdekte kunstenaar Antoine
de Lonhy is een typisch voorbeeld van de rol
die kennerschap in de kunstgeschiedenis
moet spelen. De Lonhy werkte in de tweede
helft van de 15de eeuw. Zijn oeuvre kenmerkt
zich door een grote technische veelzijdigheid. Het omvat (miniatuur)schilderkunst,
glasschilderkunst en ontwerpen voor borduurwerk en sculpturen.
De Lohny's bijzondere parcours wordt in drie
periodes ingedeeld. Eerst werkte hij in Chalon-sur-Saône voor belangrijke opdrachtgevers zoals Nicolas Rolin en Jean Germain.
Daarna installeerde hij zich in Toulouse en
reisde hij regelmatig naar Barcelona. Hij
kreeg er erkenning voor zijn innoverende stijl
en zijn vakmanschap als glazenier. Ten slotte
verhuisde De Lonhy naar Avigliana. Deze lezing schetst de stilistische ontwikkeling van
zijn beeldtaal.
Organisatie: Vlaamse Onderzoekscentrum voor de kunst
in de Bourgondische Nederlanden
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43
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Donderdagen 19
september, 17 oktober, 21
november en 19 december

SCHEMERTIJD/
CULTUREN NA DE UREN
Volkskundemuseum,
Balstraat 43, Brugge centrum
Arentshuis, Dijver 16, Brugge centrum
Gezellemuseum, Rolweg
64, Brugge centrum
Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie,
Potterierei 79, Brugge centrum

Vrijdag 20 september
tot en met vrijdag
6 december

SPORT OP VRIJDAG
Elke vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur
Sporthal De Landdijk,
Evendijk-Oost 246, Zeebrugge

Een bezoek aan een van de stedelijke musea
na sluitingstijd? Dat kan elke derde donderdag van de maand van 17.00 tot 21.00 uur,
telkens op een andere locatie. Op het programma staan bijzondere activiteiten, rondleidingen of workshops.
Op 19 september opent het Volkskundemuseum de deuren en op 17 oktober ben je welkom in het Arentshuis. De 21ste november
is het Gezellemuseum aan de beurt. Op 19
december vindt de laatste Schemertijd/Culturen na de uren van het jaar plaats in OnzeLieve-Vrouw ter Potterie.

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 schaf je een Sport op
Vrijdag-pasje aan. Dit kost 20 euro en is geldig voor tien beurten. Je kunt het kopen bij
de toezichthouder in sporthal De Landdijk.
Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen
is er geen Sport op Vrijdag.

www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43

www.brugge.be/sportopvrijdag
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

Zaterdag 21 september

WIM BERTELOOT EN ISHTAR
SLOTCONCERT BEIAARDZOMERSEIZOEN 2019
Van 20.00 tot 21.30 uur
Binnenkoer Belfort, Markt 7 (bij regenweer: Stadshallen), Brugge centrum
Speciaal voor het slotconcert van het beiaardzomerseizoen 2019, spelen de leden
van Ishtar samen met stadsbeiaardier Wim
Berteloot. Een selectie uit het uitgebreide
repertoire van de groep kreeg speciale arrangementen die zowel de beiaard als de
stemmen van Ishtar op onnavolgbare wijze
in de verf zetten.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Zaterdag 21 september tot en
met woensdag 2 oktober

VREDESWEEK

De Vlaamse Vredesweek zet jaarlijks actuele vredesthema’s op de
agenda. Het motto van dit jaar is: ‘Mag het wat m€€r zijn?’, want wie
vrede wil, moet erin willen investeren. De campagne vindt plaats van
zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met
donderdag 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid. Ook
in Brugge staat er heel wat op het programma.

Zaterdag 21 september tot en
met woensdag 2 oktober

TENTOONSTELLING 30 JAAR VREDESWEEK
Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en
van 14.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur
Vormingplus Brugge, Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters
De Vredesweek is aan zijn dertigste editie toe. Ook Brugge timmert al
sinds 1989 aan de weg. Bij Vormingplus zie je affiches en foto’s uit de
beginjaren. Daar krijg je ook een woordje uitleg bij.
Een bezoek aan de tentoonstelling is gratis.

Zaterdag 21 september tot en
met woensdag 2 oktober

TENTOONSTELLING GENOCIDE RWANDA
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag
van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), Brugge centrum
Deze tentoonstelling over de Rwandese genocide van 1994 bevat historische foto’s en tekeningen uit die periode. De expositie doet je stilstaan
bij de gruwelijke gevolgen van haat, geweld en intolerantie en zet je aan
om na te denken over hedendaagse maatschappelijke thema’s zoals racisme en xenofobie.
Een bezoek aan de tentoonstelling is gratis.
Een initiatief van Pax Christi Brugge, Nsanga, Werkgroep Interreligieuze Dialoog
Integraal Brugge, Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge, Vormingplus, SintMichielsbeweging, Ibuka Memoire & Justice, met de steun van de Diversiteitsdienst

Zaterdag 21 september

VREDESVIERING

19.00 uur
Sint-Jakobskerk, Sint-Jakobsplein 1, Brugge centrum
Deze viering rond het thema van de Vredesweek wordt verzorgd door de
Sint-Michielsbeweging.

www.vredesweekbrugge.be
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Zondag 22 september

PROFUNDO BRUGGE
EEN INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE TOCHT
Van 13.30 uur tot 18.00 uur
Startpunt: HuisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge centrum
Tijdens een wandeltocht maak je kennis met de levensbeschouwelijke
en religieuze diversiteit van Brugge. Je gaat langs bij het HuisvandeMens, de protestantse kerk ’t Keerske en de boeddhistische Zen Sangha. Tijdens de bezoeken krijg je uitleg en kun je vragen stellen. Een
muzikaal moment in het HuisvandeMens sluit de dag af.
Een initiatief van ORBIT vzw, de Diversiteitsdienst, Vormingplus en het Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge
www.profundo.be

Dinsdag 24 september

GESPREK MET
JOHN MALITH MABOR (ZUID-SOEDAN)
19.30 uur
Vormingplus Brugge, Sint-Pieterskerklaan, Sint-Pieters
John Malith Mabor is in Zuid-Soedan betrokken bij de ‘Human Security
Surveys’. Aan de hand van zijn advies verzamelen de Verenigde Naties
onder meer data over veiligheidsrisico's en kunnen ze de inzet van diplomaten en van de UNMISS (de blauwhelmen in Zuid-Soedan) beter sturen.
John Malith Mabor is te gast op uitnodiging van Pax Christi in Vlaanderen. Hij vertelt over de situatie in Zuid-Soedan, over waarom het zo
belangrijk is om naar de stemmen van de bevolking te luisteren en hoe
programma's voor vredesopbouw het verschil kunnen maken.
Deelnemen is gratis.
Inschrijven doe je op www.vormingplus-brugge.be.

Vrijdag 27 september

BOUWEN AAN VREDE IN CONGO
20.00 uur
DC De Garve, Pannebekestraat, Brugge centrum
Welke evolutie is er en wat zijn de plannen van de regering na Kabila?
Tijd voor overleg en bouwen aan vrede? Nsanga vzw nodigt een vertegenwoordiger van de Union pour la Démocratie et le Progrès Social
(UDPS) uit voor een boeiend gesprek.
Deelnemen is gratis.
Meer info over inschrijvingen op www.vredesweekbrugge.be

Zaterdag 21 september
tot en met zaterdag
7 december

LEER PROGRAMMEREN
MET CODEFEVER
VOOR MEISJES EN JONGENS
VAN 8 TOT 15 JAAR
Elke zaterdag van 13.15 tot 14.45 uur (8-10
jaar), van 11.00 tot 12.30 uur (10-12 jaar)
en van 15.00 tot 16.30 uur (12-15 jaar)
Hogeschool VIVES,
Xaverianenstraat 10, Sint-Michiels
In de nieuwe economie wordt coderen een
even noodzakelijke vaardigheid als lezen of
schrijven. Programmeren is dus niet alleen
voor nerds en geeks, het is een coole hobby
die écht werk maakt van de toekomst.
In VIVES presenteert Codefever een uniek
leerpakket op maat van kinderen en tieners.
In tien lessen leren ze niet alleen hoe een
computer ‘denkt’, ze programmeren ook hun
eigen spelletjes. Erg plezant en interessant,
nu en later!
Info en inschrijvingen: www.codefever.be
info@codefever.be
09 336 10 73
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Donderdag 26 september

OPENING
THE STUDENT VILLAGE
Van 12.00 tot 16.30 uur: opendeur voor
alle Brugse hogeschoolstudenten
Vanaf 17.30 uur:
The Student Welcome op ’t Zand
Van 18.30 tot 20.00 uur: rondleidingen
voor alle geïnteresseerden
Hauwerstraat 3B, Brugge centrum

Woensdag 25 september

INTERSCHOLENCROSS
Van 14.00 tot 16.30 uur
Sportpark Koude Keuken,
Prangeweidedreef, Sint-Andries
De laatste woensdagnamiddag van september worden jongeren van 9 tot 18 jaar verwacht aan de start van de loopcross voor
scholen in domein de Koude Keuken. De
cross wordt opgedeeld in verschillende leeftijdscategorieën en in reeksen voor jongens
en reeksen voor meisjes. Inschrijven doe je
via de leerkracht(en) lichamelijke opvoeding
van je school. De loopcross Koude Keuken
maakt deel uit van het SVS-loopcriterium.
www.brugge.be/scholencross-koude-keuken
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

The Student Village is een nagelnieuwe pleisterplek waar studenten samen kunnen studeren, activiteiten organiseren en vergaderen.
Ze worden er ook wegwijs gemaakt in de stad.
Op donderdag 26 september, van 12.00 tot
16.30 uur, zijn alle Brugse hogeschoolstudenten welkom in Hauwerstraat 3B om meer te
weten te komen over de infrastructuur en de
werking. Gratis drankjes, hapjes en swingende muziek luisteren deze open dag op. Vanaf
17.30 uur gaat het feest verder op ’t Zand
met The Student Welcome. In de open lucht
kunnen de studenten gratis genieten van een
schitterende sfeer en optredens van onder
meer Team Damp, Dennis Cartier, Pat Krimson, de Stu Bru Partysquad en Bart Kaëll.
De renovatie van het voormalige politiecommissariaat werd gesubsidieerd door het Europees project See2Do!, van ‘zien’ tot ‘doen’.
De klemtoon lag op het afleveren van een
bijna energieneutraal gebouw en daarbij
werden innovatieve technieken gebruikt. In
het pand huizen nu dus The Student Village
en ook het HuisvandeMens. Tijdens de rondleiding van 18.30 tot 20.00 uur verneem je
meer over het gebouw en zijn vernieuwende
energetische ingrepen.
Heb je zelf renovatieplannen? Na de rondleiding krijg je meer info. Je krijgt ook meer
uitleg over het aanvragen van de gratis renovatiescan en over de thermografische foto
van je dak. Inschrijven doe je via het luikje
‘The Student Village’ op
energieplatform.brugge.be.
www.studentwelcomebrugge.be
Facebook: Brugge Studentenstad
energieplatform.brugge.be
leefmilieu@brugge.be
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Zaterdag 28 september

Zaterdag 28 september

MUSICAL 3 MUSKETIERS
EN RE-ENACTMENT

ANIMA ETERNA BRUGGE:
SCHUBERT EN TIJDGENOTEN

Zaterdag 28 tot en met
maandag 30 september

20.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34,
Brugge centrum

KOOKEET
CULINAIR FESTIVAL

OFFICIEEL STARTSCHOT VAN
150 JAAR KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG
Van 19.00 tot 22.30 uur
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, Brugge centrum
Op de laatste zaterdag van september start
Cultuurcentrum Brugge officieel het feestjaar van de Koninklijke Stadsschouwburg.
Die avond waan je je helemaal in de 19de
eeuw. Getooid in kleren uit die tijd maak
je deel uit van een re-enactment en ben je
getuige van de spektakelmusical ‘3 Musketiers’. Deze topproductie vertelt het romantische verhaal van de jonge d’Artagnan die
zijn ouders verlaat om carrière te maken aan
het hof van de Franse koning Lodewijk XIII.
Wanneer de held de lieftallige Constance
ontmoet en bevriend geraakt met drie echte
musketiers, begint een groots en meeslepend avontuur.
www.ccbrugge.be/3musketiers
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Voor zijn 19de-eeuwse tijdgenoten was Louis
Spohr een ster, maar anno 2019 blijkt deze
Duitse componist tussen de plooien van de
geschiedenis te zijn beland. Met de uitvoering van zijn curieuze ‘Historische symfonie’
neemt Anima Eterna Brugge, het huisorkest
van het Concertgebouw, revanche voor hem.
Dit stuk bevat vier delen en evenveel stijlperioden die op hun beurt iconische componisten vertegenwoordigen, van Bach en Händel
tot de ‘allerneueste Periode’.
Ook Franz Schubert volgde aanvankelijk het
spoor van de grote meesters. In zijn ‘Zesde
symfonie’ klinkt de stijl van de Italiaan Rossini nog stevig door, maar in de ‘Unvollendete’ vindt hij volledig zijn eigen stijl. Het
werk ademt durf en originaliteit uit, zeker
wanneer het wordt gespeeld op de Weense
instrumenten van toen.
www.animaeterna.be
info@animaeterna.be
050 95 09 29

Van 11.00 tot 21.00 uur
Stationsplein, kant Sint-Michiels
Kookeet is dé culinaire ontmoetingsplek voor
fijnproevers, Bourgondiërs en gastronomen.
Tijdens dit feest voor de smaakpapillen stellen jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers zelf hun
menu samen uit een rijke waaier aan verrukkelijke gerechten. 31 Brugse topchefs en de
Nederlandse gastchef Jannis Brevet, samen
goed voor negen Michelinsterren, serveren
drie dagen lang heerlijke creaties van topniveau. Genieten, proeven van gastronomische ontdekkingen, elkaar ontmoeten in een
stijlvol kader … Kookeet is een topevenement
voor alle zintuigen.
Word VIP op Kookeet en laat je twee uur culinair verwennen in de VIP-tent. Meer info vind
je op de website.
www.kookeet.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Woensdag 2 tot en met zaterdag 12 oktober

WEEK VAN DE FAIR TRADE
Met allerlei activiteiten zoomt de Week van de Fair Trade in op eerlijke handel,
ook in Brugge.

Woensdag 2 oktober

Zondag 6 oktober

WAT DOET DE BANK
MET ONS GELD?

FAIR TRADE
CHOCOLADEWANDELING

19.30 uur
Vormingplus,
Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters

Van 10.00 tot 12.00 uur
Start aan ‘t Brugse Vrije,
Burg 11, Brugge centrum

Zodra we beseffen welke rol geld speelt
in ons dagelijks leven en in de grote uitdagingen van onze generatie, willen we
er meer over weten. Sociale rechtvaardigheid, klimaat, voedsel en water voor
iedereen: het zijn zaken waarvoor het
financieel systeem fundamenteel moet
wijzigen. Die verandering vraagt enorme
inspanningen van politici, grote bedrijven,
bankiers en gewone mensen. FairFin organiseert infosessies in mensentaal over
hoe wij politici, bedrijven en bankiers ertoe kunnen verplichten om het roer om
te gooien. Het geld van vandaag bepaalt
immers de wereld van morgen.

Een gids voert je mee door de historische binnenstad en brengt je naar chocolatiers die fan zijn van faire chocolade.
De wandeling zit boordevol interessante
en historische weetjes over cacao, chocolade en eerlijke handel. Als afsluiter
krijg je een (h)eerlijke reep Sjokla.

Begeleiding: Stefaan Van Parys
Deelnemen kost 3 euro (sociale prijs)
of 8 euro (standaardprijs).
Inschrijven doe je op www.vormingplus-brugge.be.

Begeleiding: Hello Bruges
Deelnemen kost 3 euro (sociale prijs)
of 8 euro (standaardprijs).
Inschrijven doe je op www.vormingplus-brugge.be.

Zaterdag 12 oktober

WANDELING
SCHONE KLERENEERLIJKE MODE
Van 10.00 tot 12.00 uur
Start: Grand Café De Republiek,
Sint-Jakobsstraat 36, Brugge centrum
Specialiste eerlijke mode Emilia Cantero
neemt je mee door de binnenstad en legt
uit wat eerlijke mode is, waarom dit een
opkomend fenomeen is en hoe je zelf
voor eerlijke mode kunt kiezen. Tijdens
de wandeling maak je kennis met winkels
die belang hechten aan eerlijke mode. Zij
inspireren je met hun aanbod.
Deelnemen kost 3 euro (sociale prijs)
of 15 euro (standaardprijs).
Inschrijven doe je op www.vormingplus-brugge.be.

Zaterdag 12 oktober

HOE DUURZAAM IS ONZE
CHOCOLADE?
DEMO’S, PROEVERS
EN FEITEN
Van 10.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur
Beginlocatie: Spegelaere, Ezelstraat 92,
Brugge centrum - eindlocatie: Pol Depla,
Mariastraat 23, Brugge centrum
Met ‘Beyond Chocolate’ engageert chocolademakend België zich voor een duurzamere
cacao- en chocoladeketen. Waarom en hoe
kom je te weten bij enkele Brugse chocolatiers.
Op je tocht neem je een kijkje bij Jan Spegelaere (Chocolaterie Spegelaere), Karine Picavet (Crevin), Stephan Dumon, Pol Depla en
Henk Deceukelier (The Chocolate Brothers).
Getuigenissen worden afgewisseld met feiten, demonstraties en proevertjes. Als kers
op de taart krijgt elke deelnemer een reep
Sjokla, de (h)eerlijke stadschocolade.
Begeleiding: Charles Snoeck (Fair Trade Belgium)
en Bart Van Besien (Oxfam wereldwinkel)
Deelnemen kost 3 euro (sociale prijs)
of 8 euro (standaardprijs).
Inschrijven doe je op www.vormingplus-brugge.be.
www.brugge.be/fairtrade
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Maandag 23 september

Maandag 16 september

Maandag 9 september

Maandag 2 september

Woensdag 25 september
• Interscholencross

• After work windsurf / SUP/ zeilen
• Gesprek met John Malith
Mabor (Zuid-Soedan)

Woensdag 18 september

Woensdag 11 september

Woensdag 4 september

Dinsdag 24 september

• Afterwork windsurf/SUP/zeilen

Dinsdag 17 september

• Afterwork windsurf/SUP/zeilen

Dinsdag 10 september

• Afterwork windsurf/SUP/zeilen

Dinsdag 3 september

• Uitwijken Septembertoer, Assebroek
• Opening
The Student Village

• Uitwijken Septembertoer, Assebroek
• Bouwen aan
vrede in Congo

Vrijdag 27 september

• Uitwijken Septembertoer, Sint-Kruis

• Uitwijken Septembertoer, Sint-Kruis
• Voordracht: Vroeger
was alles anders
• Lezing: Antoine de Lonhy, rondreizende schilder
uit de 15de eeuw
• Schemertijd/Culturen
na de uren in Volkskundemuseum
Donderdag 26 september

Vrijdag 20 september

• Fayard pop-up
cinema en zomerbar
• Uitwijken Septembertoer, Sint-Jozef

• Uitwijken Septembertoer, Sint-Jozef

Donderdag 19 september

Vrijdag 13 september

• Uitwijken Septembertoer, Assebroek
• Musical 3 musketiers
en re-enactment
• Anima Eterna Brugge:
Schubert en tijdgenoten
• Kookeet

Zaterdag 28 september

• Uitwijken Septembertoer, Sint-Kruis
• Slotconcert Beiaardzomerseizoen 2019
• Internationale Dag van
de Vrede/Vredesviering

Zaterdag 21 september

• Kathedraalfestival
• Fayard pop-up
cinema en zomerbar
• Uitwijken Septembertoer, Sint-Jozef
• Opendeurdagen in
de sterrenwacht

Zaterdag 14 september

• Kathedraalfestival
• Fayard pop-up cinema en Zomerbar
• Openluchtconcert
Brugse muziekkorpsen
• Uitwijken Septembertoer, Sint-Andries
• Summerblast
• Open Monumentendagen
• The Battle of BrugesCrossFit

• Fayard pop-up
cinema en Zomerbar
• Uitwijken Septembertoer, Sint-Andries

• Uitwijken Septembertoer, Sint-Andries

Donderdag 12 september

Zaterdag 7 september

Vrijdag 6 september

Donderdag 5 september

UITNEEMBARE HERFSTKALENDER 2019

• Uitwijken Septembertoer, Assebroek
• Kookeet

Zondag 29 september

• Openluchtconcert
Brugse muziekkorpsen
• Uitwijken Septembertoer, Sint-Kruis
• Profundo Brugge

Zondag 22 september

• Uitwijken Septembertoer, Sint-Jozef
• Opendeurdagen in
de sterrenwacht
• Handgeplukt
• Autoloze Zondag met
o.m. Cultuurmarkt,
Kroenkelen en
MobiMarkt

Zondag 15 september

• Fayard pop-up cinema en Zomerbar
• Openluchtconcert
Brugse muziekkorpsen
• Uitwijken Septembertoer, Sint-Andries
• Open Monumentendagen
• Dag van de Brugse Sportclub
• Slot URB EGG-Café
• The Battle of
Bruges- CrossFit
• Kruidenwandeling

Zondag 8 september

Dinsdag 15 oktober

Dinsdag 22 oktober

Dinsdag 29 oktober

• CozmiXXL
• Kwibus
• Omnisportkamp

Dinsdag 5 november

Maandag 14 oktober

Maandag 21 oktober

Maandag 28 oktober

• CozmiXXL
• Kwibus
• Omnisportkamp

Maandag 4 november

CozmiXXL
Kwibus
Omnisportkamp
Kidslab

• Lezing: Herboren
- Majd Khalifen

Woensdag 6 november

•
•
•
•

Donderdag 7 november

• CozmiXXL
• Kwibus
• Omnisportkamp

Donderdag 31 oktober

• Lezing: Vlaamse
invloeden in de Franse
schilderkunst

• Lezing: Racisme:
wonden en veerkracht
- Naima Charkaoui
Woensdag 30 oktober

Donderdag 24 oktober

• Schemertijd/Culturen
na de uren in Arentshuis

• Digisenior

Woensdag 23 oktober

Donderdag 17 oktober

Donderdag 10 oktober

• Dubbel Brahms

Donderdag 3 oktober

Woensdag 16 oktober

• Digisenior

Woensdag 9 oktober

Dinsdag 8 oktober

Maandag 7 oktober

Woensdag 2 oktober
• Wat doet de bank
met ons geld?
• Digisenior

Dinsdag 1 oktober

• Kookeet

Maandag 30 september

• Zweminstuif voor
kinderen en ouders
• AMOK

Vrijdag 8 november

• CozmiXXL
• Omnisportkamp

Vrijdag 1 november

• Grote boekenverkoop van de bib

Vrijdag 25 oktober

• Dag van de
Jeugdbeweging

Vrijdag 18 oktober

• Hallo Micro: allemaal verhalen

Vrijdag 11 oktober

Vrijdag 4 oktober

• AMOK
• Initiatie zelfverdediging

Zaterdag 9 november

• Krikrak

• AMOK

Zondag 10 november

• CozmiXXL
• Krikrak
• K’luister: familie

Zondag 3 november

• CozmiXXL

• Grote boekenverkoop
van de bib
• Iedereen Klassiek
Zaterdag 2 november

Zondag 27 oktober

Zaterdag 26 oktober

• Great Bruges
Marathon

Zondag 20 oktober

• Lezing: Bruggenbouwers - Christophe Busch

• Wandeling: Schone
kleren - Eerlijke mode
• Hoe duurzaam is
onze chocolade?
Zaterdag 19 oktober

Zondag 13 oktober

• Kruidenwandeling
• Fairtrade-chocoladewandeling
• Levensloop Brugge
• 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg:
van kop tot teen
• Lees Meer!
• Open Bedrijvendag in de
bib, Huis van de Bruggeling en crematorium.
• Roefelland

Zondag 6 oktober

Zaterdag 12 oktober

• Levensloop Brugge
• 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg:
van kop tot teen

Zaterdag 5 oktober

Dinsdag 12 november

• AMOK

Dinsdag 19 november

• Ouderenweek

Dinsdag 26 november

Dinsdag 3 december

Dinsdag 10 december

• December Dance

Dinsdag 17 december

Maandag 11 november

• AMOK

Maandag 18 november

• Ouderenweek

Maandag 25 november

Maandag 2 december

Maandag 9 december

• December Dance

Maandag 16 december

Woensdag 18 december

• December Dance

Woensdag 11 december

Woensdag 4 december

Woensdag 27 november

• Ouderenweek

Woensdag 20 november

• AMOK

Woensdag 13 november

• Schemertijd/Culturen na
de uren in Onze-LieveVrouw ter Potterie

Donderdag 19 december

• December Dance

Vrijdag 20 december

• December Dance

Vrijdag 13 december

• December Dance
• Het Groot Dictee
Heruitgevonden

• December Dance

Donderdag 12 december

Vrijdag 6 december

• Anima Eterna Brugge:
Russiche Triptiek

• Lezing: Bartholomé
Bermejo en de kunst
van de Lage Landen

Donderdag 5 december

Vrijdag 29 november

• Sterrenstoet

Zaterdag 21 december

• December Dance

• Sterrenstoet
• Cozmix
Midwinternachten

Zondag 22 december

• December Dance

Zondag 15 december

• December Dance
• Midwinterfeest

• December Dance
• De Ware Sultanes

Zaterdag 14 december

Zondag 8 december

• Workshop Sinterklaas:
Bakpiet zoekt hulp

Zondag 1 december

• Ouderenweek
• Dag van de Wetenschap

Zondag 24 november

• AMOK

Zondag 17 november

Zaterdag 7 december

Zaterdag 30 november

• Ouderenweek

• Ouderenweek

Donderdag 28 november

• Schemertijd/Culturen na de uren in
Gezellemuseum
• Ouderenweek

Zaterdag 23 november

• AMOK
• Initiatie zelfverdediging
• Taalfeest

Zaterdag 16 november

Vrijdag 22 november

• AMOK

• AMOK
• Haydn - Mozart Stravinsky
• Zwarte Katsessie:
de West-Vlaamse
hommeltraditie

Donderdag 21 november

Vrijdag 15 november

Donderdag 14 november

zondag 15 september tot en met woensdag 18 december

elke maandag van 16 september tot en met 25 mei 2020

elke vrijdag van 20 september tot en met 6 december

zaterdag 21 september tot en met woensdag 2 oktober

elke zaterdag van 21 september tot en met 7 december

woensdag 2 tot en met zaterdag 12 oktober

woensdag 15 tot en met zondag 19 januari 2020

donderdag 30 januari 2020

vrijdag 31 januari 2020

#allemaalmensenbrugge

G-Dansant

Sport op Vrijdag

Vredesweek

Leer programmeren met Codefever

Week van de Fair Trade

Bach Academie Brugge

Happy New Year Ludwig!

Club Surround

Kunstproject voor personen met de- tot en met maandag 29 juni 2020, elke maandag
mentie

tot en met zondag 6 oktober

• Cozmix
Midwinternachten

Zondag 5 januari

• Cozmix
Midwinternachten

Zondag 29 december

zaterdag 21 september tot en met woensdag 2 oktober
donderdag 3 oktober tot en met dinsdag 31 december

Genocide Rwanda
M/V/X: het lichaam, een feest?

donderdag 5 december tot en met zondag 26 januari 2020
donderdag 19 december tot en met zondag 12 januari 2020

Needcompany: Groetjes uit Molenbeek
Fotonale Brugge 2019: Feest!

zaterdag 7 december tot en met zondag 29 december

zaterdag 9 november tot en met zondag 1 december

zaterdag 12 oktober tot en met zondag 3 november

zaterdag 21 september tot en met woensdag 2 oktober

30 jaar Vredesweek

Input/Output: laureatententoonstelling

maandag 16 september tot start werkzaamheden Biekorf

Geertje Vangenechten

150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg zaterdag 7 september tot en met zondag 1 maart 2020
Brugge

De Mena, Murillo, Zurbarán

tot en met zondag 29 september

• Onnozelaars 8+

Beelden in het Witte Dorp

• Cozmix
Midwinternachten
• Kwibus

• Cozmix
Midwinternachten
• Kwibus

Zaterdag 4 januari

tot en met zondag 29 september

Vrijdag 3 januari

Donderdag 2 januari

Onscherp: fotopresentatie

• Cozmix
Midwinternachten
• Brugge Feest!
• Kwibus

• Cozmix
Midwinternachten
• Kwibus

Woensdag 1 januari

Zaterdag 28 december

tot en met zondag 22 september

Dinsdag 31 december

Maandag 30 december

• Kwibus

• Cozmix
Midwinternachten

Vrijdag 27 december

50 jaar maanlanding

• Kwibus

• Kwibus

• Cozmix
Midwinternachten

Donderdag 26 december

TENTOONSTELLINGEN:

• Cozmix
Midwinternachte

• Cozmix
Midwinternachten

Woensdag 25 december

EN VERDER:

Dinsdag 24 december

Maandag 23 december
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Woensdagen
2, 9 en 16 oktober

DIGISENIOR
Van 9.30 tot 11.30 uur
(onthaal vanaf 9.00 uur)
VHSI, Spoorwegstraat 14/7,
Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, Brugge centrum
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,
handige apps en sociale media. De derde les
vindt plaats in Hoofdbibliotheek De Biekorf
en gaat onder meer over opzoeken op het internet en het gebruik van ‘Mijn Bibliotheek’,
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 digibrigade: studenten die computerproblemen
komen oplossen. Er wordt enkel gewerkt
met iPad. Elke cursist mag zijn of haar eigen
iPad gebruiken.
Deelnemen kost 5 euro per persoon.
Inschrijven via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be.
Vermeld zeker of je je eigen iPad meeneemt.
Er kunnen veertien cursisten deelnemen die
zelf niet over een iPad beschikken.

brugge.be

Donderdag 3 oktober

DUBBEL BRAHMS
(SEIZOENSOPENER)
SYMFONIEORKEST VLAANDEREN,
LORENZO GATTO EN
PIETER WISPELWEY
20.00 uur
Concertgebouw Brugge,
’t Zand 34, Brugge centrum
Lorenzo Gatto en Pieter Wispelwey staan
voor het allereerst samen op het podium. Ze
brengen Brahms’ Dubbelconcerto voor viool
en cello, een overweldigende en warmhartige tour de force waarin viool en cello elkaar
voortdurend de hand reiken. Vonken gegarandeerd, zeker als de nieuwe chef-dirigent
Kristiina Poska het stokje mag vasthouden.
Een ontspannen Brahms liet zich voor zijn
Tweede Symfonie vrijelijk inspireren door de
natuurpracht rond zijn Oostenrijkse vakantieverblijf. Zachte kleuren en donzige ritmes
waren het resultaat. Een peinzend Intermezzo van Stenhammar, ‘de Zweedse Brahms’,
maakt het plaatje af.
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57

Donderdag 3 oktober
tot en met dinsdag
31 december

M/V/X: HET LICHAAM,
EEN FEEST?
SYLVIE CRUTELLE, ELKE DESUTTER,
PETER JONCKHEERE EN
CHRISTOPHE MUYLAERT
Maandag tot en met vrijdag van
13.00 tot 17.00 uur en voor en
na de voorstellingen in Biekorf
Theaterzaal. Gesloten op feestdagen.
Brugotta Hal Biekorf,
Sint-Jakobsstraat 8, Brugge centrum
Sylvie Crutelle, Elke Desutter, Peter Jonckheere en Christophe Muylaert zijn vier kunstenaars die werken met en rond fotografie.
Daarbij gebruiken ze het lichaam, het liefdesspel en het feest van en met het lichaam
als hoofdthema’s.
Op de expo hoort de bezoeker een soundscape
die werd samengesteld door de kunstenaars.
De muziek geeft een meerwaarde aan hun
nieuwe werk, want geen feest zonder muziek.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Zaterdag 5 en
zondag 6 oktober

LEVENSLOOP BRUGGE
Start: zaterdag om 15.00 uur
Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112, Assebroek
Levensloop is een evenement voor alle leeftijden dat in het teken staat van de strijd tegen kanker. Fondsenwerving en solidariteit
staan daarbij centraal.
24 uur lang is Sport Vlaanderen Brugge een
heus sportdorp. Sympathisanten, vrienden
en familie komen er samen om personen
die kanker overleefden aan te moedigen en
om zij die er nog tegen vechten te steunen.
Tegelijk worden mensen herdacht die aan
kanker overleden.
Tijdens een estafette lossen gesponsorde
teams elkaar 24 uur lang af. Levensloop is
evenwel geen competitie. Het is een bijeenkomst waar de 24 uur symbool staan voor
het voortdurende gevecht van patiënten en
hun naasten tegen de ziekte.
Sport Vlaanderen Brugge,
Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek
www.levensloop.be/relays/brugge-2019

Zaterdag 5 en
zondag 6 oktober

150 JAAR KONINKLIJKE
STADSSCHOUWBURG:
VAN KOP TOT TEEN
SEPPE BAEYENS / ULTIMA VEZ
EN ANDEREN
Vanaf 13.30 uur
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, Brugge centrum
In het performancefestival Van Kop tot Teen
volg je een van de vier verschillende routes door de Koninklijke Stadsschouwburg.
Elke optie leidt naar een verrassende performance op een unieke locatie in het jarige monument. Na de pauze in de foyer
nodigt Seppe Baeyens alle bezoekers uit
op de scène voor zijn bejubelde voorstelling Invited. Ontdek meer over de routes op
www.150jaarstadsschouwburg.be.
Deelnemen kan vanaf 12 jaar. Tickets kosten 18 euro. Wie jonger is dan 26 jaar betaalt
7 euro.
www.ccbrugge.be/vankoptotteen
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Zondag 6 oktober

LEES MEER!
BOEKENPROGRAMMA
Van 11.00 tot 12.30 uur
Concertgebouw (kamermuziekzaal),
‘t Zand 34, Brugge centrum
In dit boekenprogramma van de Openbare
Bibliotheek Brugge interviewt VRT-journaliste Ann De Bie drie auteurs over hun werk.
Boekhandel De Reyghere verloot onder de
aanwezigen een exemplaar van elk besproken boek.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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brugge.be

Zondag 6 oktober

ROEFELLAND
Van 9.00 tot 17.00 uur
Verschillende bedrijven in Brugge

Zondag 6 oktober

OPEN BEDRIJVENDAG
Van 10.00 tot 17.00 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, Brugge centrum
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), Brugge centrum
Crematorium Brugge,
Zeelaan 2, Sint-Pieters
Tijdens Open Bedrijvendag ontdek je alles
wat je nog niet wist over de bibliotheek en
krijg je een unieke blik achter de schermen.
Ook het Huis van de Bruggeling en het Crematorium Brugge zetten de deuren open.
www.brugge.be/bibliotheek
www.brugge.be/huisvandebruggeling
www.crematoriumbrugge.be
www.openbedrijvendag.be

De eerste zondag van oktober is het tijd voor
Roefelland. Kinderen brengen een bezoekje
aan een Brugs bedrijf en ze steken er de handen uit de mouwen. Ontdek alle deelnemende organisaties en bedrijven op de website.
www.jeugddienstbrugge.be/roefelland
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
instagram.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33
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Zaterdag 12 oktober tot en
met zondag 3 november
Zaterdag 9 november
tot en met zondag
1 december
Zaterdag 7 december
tot en met zondag
29 december

INPUT/OUTPUT: LAUREATENTENTOONSTELLING
TRIPOT (MARIUS PACKBIER EN
AÏLIEN REYNS), EMI KODAMA EN
SARAH WESTPHAL
Dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur.
Gesloten op feestdagen.
Bogardenkapel, Katelijnestraat 86,
Brugge centrum
Dit jaar vindt de zevende Input/Output plaats,
een tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge beeldende kunstenaars.
Drie laureaten van vorige edities, Tripot (Marius Packbier en Aïlien Reyns), Emi Kodama
en Sarah Westphal, krijgen elk op hun beurt
carte blanche om hun werk tentoon te stellen
in de Bogardenkapel. Van elk van deze expo’s
wordt later een catalogus gepubliceerd.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Zondag 20 oktober
Vrijdag 18 oktober

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Van 6.30 tot 8.15 uur
Stationsplein, kant Sint-Michiels
Brugge is trots op zijn jeugdbewegingen en
viert dit op de Dag van de Jeugdbeweging.
Kom in uniform naar de Balkonrotonde en
smul mee van het ontbijt. Een dj zorgt voor
extra sfeer.
www.jeugddienstbrugge.be/dvdjb
jeugd@brugge.be
facebook.com/jeugddienstbrugge
instagram.com/jeugddienstbrugge
050 44 83 33

GREAT BRUGES MARATHON
Start aan de Dijver en 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 aan de Dijver. 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 de deelnemers 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/2019
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Donderdag 24 oktober

LEZING
VLAAMSE INVLOEDEN IN DE
FRANSE SCHILDERKUNST
15.00 uur
Vriendenzaal Musea Brugge,
Dijver 12, Brugge centrum
Een paneel met een kwaliteitsvolle voorstelling van een tenhemelopneming was onbekend tot het Louvre het onlangs aankocht. Het
werk zorgt voor nieuwe overwegingen over de
verspreiding van schilders en modellen over
Noord-Europa, Bourgondië en het zuiden van
Frankrijk. Franse schilders gebruikten traditioneel Vlaamse voorbeelden, maar op het
einde van de 15de eeuw tonen ze een vernieuwde aandacht voor modellen van Hugo
van der Goes en Geertgen tot Sint Jans.
Sophie Caron, conservator van het Louvre
legt uit hoe de vernieuwingen de schilders in
de regio tussen Bourgondië en de Provence
hebben geïnspireerd. De voertaal van de lezing is Engels.
Organisatie: Vlaamse Onderzoekscentrum voor
de kunst in de Bourgondische Nederlanden
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43

brugge.be

Vrijdag 25 en zaterdag
26 oktober

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. Voor 1 euro per roman
krijg je die in elk geval snel gevuld.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

Zaterdag 26 oktober

IEDEREEN KLASSIEK
HÉT FEEST VAN DE
KLASSIEKE MUZIEK
Vanaf 10.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34, Brugge
centrum en Brugse binnenstad
Wie er de afgelopen jaren bij was, kan erover getuigen: zó vier je feest met klassieke
muziek. Iedereen Klassiek neemt alles en
iedereen mee in een vrolijk bad klassieke
muziek. Samen met initiatiefnemer Klara en
de vele Brugse partners bereiden het Concertgebouw en Brugge Plus een uitbundig
programma voor, met vertakkingen in de
hele binnenstad.
Zoals de traditie het voorschrijft, start de
dag met Zot van Bach en sluit Brussels
Philharmonic af met enkele bekende klassiekers. Op de Markt wedijvert de beiaard
met het geschal van een heus tromboneleger onder leiding van het geweldige trombonecollectief Crossbones en MNM-presentator/zanger Brahim.
Wil je deelnemen aan dit unieke trombone-orkest? Schrijf je dan in voor een gratis
workshop via info@bruggeplus.be. Je hebt
geen enkele voorkennis nodig.
Inviteer voor dit gratis evenement familie en
vrienden en laat hen kennismaken met de
kracht en de schoonheid van Bach, Beethoven en Brugge.
www.klara.be/iedereenklassiek
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99
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Zondag 27 oktober tot en
met zondag 3 november

Maandag 28 tot en met
donderdag 31 oktober

COZMIXXL: HERFSTVAKANTIE

KWIBUS HERFSTVAKANTIE

Dagelijks om 15.00 en 16.30 uur
(behalve zaterdag)
Bezoekerscentrum Cozmix, Zeeweg 96,
Sint-Andries

Van 7.30 tot 17.30 uur
Vijf verschillende Brugse speelpleinen

Tijdens de herfstvakantie kun je dagelijks
met het hele gezin deelnemen aan planetariumvoorstellingen en waarnemingsmomenten. Het volledige programma staat op
de Cozmix-website.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

Deze herfstvakantie griezelen kinderen van 4
tot en met 15 jaar mee met zombies en vampiers. Op vijf Brugse speelpleinen zorgen de
enthousiaste animatoren voor de allerspannendste vakantie. Alle locaties vind je terug
op www.jeugddienstbrugge.be/kwibus.
Wil je deelnemen? Een halve dag kost 2,5
euro en een volledige dag 5 euro. Je hoeft
niet vooraf in te schrijven.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

Maandag 28 oktober
tot en met vrijdag
1 november

OMNISPORTKAMP
Sportcentrum Daverlo, Dries 2, Assebroek
Dankzij de Sportdienst en Fedes kunnen kinderen van 7 tot 12 jaar een hele week sporten, spelen en plezier beleven.
Tijdens de herfstvakantie proeven de deelnemers van individuele sporten zoals hoogspringen en zwemmen en van groepssporten
zoals baseball en hockey.
www.brugge.be/sportkampen
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Zaterdag 2 en zondag
3 november
Woensdag 30 oktober

KIDSLAB
Van 14.00 tot 16.30 uur
Natuurcentrum Beisbroek,
Zeeweg 96, Sint-Andries
Met het Kidslab van Natuurcentrum Beisbroek leren kinderen van 7 tot 12 jaar het bos
en zijn bewoners van dichtbij kennen.
Onder begeleiding van een natuurgids trekken ze het bos in voor allerlei activiteiten op
kindermaat. De deelnemers gaan creatief
aan de slag met het thema van de dag en beleven samen met hun vrienden een heerlijke
tijd in de natuur.
Deelnemen kost 2 euro per kind.
Inschrijven: vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/kidslab
natuurcentrum@ brugge.be
050 32 90 20

KRIKRAK
FESTIVAL VOOR KLEINE
EN GROTE MENSEN
Binnenstad
De Brugse cultuurhuizen gooien tijdens het
eerste weekend van november de deuren
weer wijd open voor KRIKRAK. Op dit rasechte familiefestival genieten volwassenen
en kinderen samen van talrijke activiteiten.
Dansen, knutselen, een museum doorzoeken
of achteroverleunen bij een gezellige film,
een concert of theaterstuk? Op KRIKRAK kan
het allemaal.
Nieuw dit jaar is het gratis buitenprogramma rond de Koninklijke Stadsschouwburg
en House of Time, op zaterdag- en zondagnamiddag.
www.krikrak.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Zondag 3 november

K’LUISTER: FAMILIE
9.00 uur
Foyer Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, Brugge centrum
Cultuurcentrum Brugge nodigt vier Bruggelingen uit om een verhaal te vertellen tijdens
K'luister. Geïnspireerd door KRIKRAK is ‘familie’ de rode draad door deze eerste editie.
De dag begint met een heerlijk ontbijt samen.
Een aantal kleine verrassingen zorgen voor
de finishing touch. K’luister je mee?
Om deel te nemen moet je minstens 10 jaar
zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 5
euro. Wie ouder is dan 12 betaalt 10 euro.
Voor jongere kinderen is er een aparte vertelhoek. Het ontbijt is in de prijs inbegrepen.
In samenwerking met Relaas en Het Brugs Vertelcollectief
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Vrijdag 8 november

ZWEMINSTUIF VOOR
KINDEREN EN OUDERS
Van 19.00 tot 21.00 uur
Lago Brugge Olympia,
Doornstraat 110, Sint-Andries
De recreatieve zwemmarathon laat ouders en hun kinderen samen zwemmen in
LAGO Brugge Olympia. Ook de oma’s, opa’s,
broers, zussen … zijn welkom. Het doel is om
samen meer dan 6 kilometer (120 baantjes
van 50 meter) te zwemmen. Na de inspanning wacht de deelnemers een halfuur ontspanning in het recreatiegedeelte.
www.brugge.be/zwemmarathon
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

Vrijdag 8 tot en met
zondag 17 november

Zaterdagen 9 en
16 november

AMOK

INITIATIE ZELFVERDEDIGING

Binnenstad

Van 14.00 tot 16.00 uur
Mattenzaal Tempelhof,
Tempelhof 57, Sint-Pieters

Het nieuwe tiendaagse festival AMOK vindt
plaats in de Sint-Jakobsbuurt. In deze wijk
wordt in het kader van De Stadsrepubliek
een nieuwe stadsdynamiek ontwikkeld.
Met de eerste editie van AMOK wil KAAP
samen met De Republiek en andere partners de stad verklanken en verbinden. Muzikanten, kunstenaars en andere creatieve
geesten gaan aan de slag met verhalen uit
de stad en palmen verschillende locaties in.
Ze brengen muziek in alle mogelijke vormen
en gaan vreemd met disciplines zoals woord,
performance en zoveel meer.
AMOK is gedurfd, avontuurlijk en zet resoluut in op ontdekking. Het is een microkosmos die met een eigen dynamiek een stedelijke beweging op gang wil brengen.
Een eerste lading namen: Angel Bat Dawid,
Sarathy Korwar, De Beren Gieren, Liesa Van
der Aa, Ottla (Bert Dockx), Hans Beckers,
Zonzo Compagnie, Bààn, Echoes of Zoo en
Rawfishboys.
Een organisatie van KAAP in samenwerking met
De Republiek
www.amokbrugge.be

Dankzij Shiva Full Contact en Stad Brugge
leer je in losse sessies hoe je je weerbaar
kunt opstellen in gevallen van agressie. De
eenvoudige zelfverdedigingstechnieken zijn
bedoeld voor mannen en vrouwen.
www.brugge.be/zelfverdediging
shivafullcontactbrugge@gmail.com
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Donderdag 14 november

Donderdag 14 november

Zaterdag 16 november

HAYDN – MOZART –
STRAVINSKY

ZWARTE KATSESSIE:
DE WEST-VLAAMSE
HOMMELTRADITIE

TAALFEEST

Van 14.00 tot 16.00 uur
Volkskundemuseum,
Balstraat 43, Brugge centrum

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar,
pakt de bib op zaterdag 16 november voor de
tweede keer uit met een Taalfeest. Dit feestelijke evenement slaat een brug tussen het
Nederlands en verschillende thuistalen die
in onze stad worden gebruikt. Ook het Brugs
komt aan bod.
Verwacht je aan meertalige voorleesmomenten, taalspelletjes en voordrachten. Het
volledige programma staat vanaf half oktober op de website van de bibliotheek.

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN EN
ANDREW TYSON
Van 20.00 tot 22.00 uur
Concertgebouw Brugge,
’t Zand 34, Brugge centrum
De jonge Amerikaanse dirigent Jonathon
Heyward heeft vuur in zijn vingers: begeesterend en onweerstaanbaar. Samen met Symfonieorkest Vlaanderen gaat hij op zoek naar
de ziel van de Weense Klassieken (Haydn,
Mozart en Beethoven), met muziek die op
maat van het orkest gesneden is. De zonnige
tonen van Haydns verrassende Symfonie nr.
101 (‘De Klok’) staan tegenover de onheilspellende sfeer van Mozarts Pianoconcerto
nr. 24, gebracht door Andrew Tyson. Hij en
Heyward kennen elkaar al sinds hun studietijd. Je wordt dus vergast op een onderonsje
onder knappe twintigers met een warm muzikaal hart. Dat belooft!
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57

In deze Zwarte Katsessie spreekt Johan van
Eenoo over de hommel. Niet de solitaire bijensoort, maar een volksinstrument dat ooit
populair was in onze streken en in grote
delen van Europa. De hommel of hummel
is een traditioneel snaarinstrument dat behoort tot de citerachtigen. Voor 1900 bestond
er al een stevige hommeltraditie in Frans- en
West-Vlaanderen. Vanuit onze provincie verspreidde de hommel zich over heel België.
Het volksinstrument was overal aanwezig: in
de familiekring, op bals, foren en kermissen,
in de kerk, op school en zelfs aan het front
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het gezelschap 'In de klaere maene' sluit de
Zwarte Katsessie af met een streepje hommelmuziek.
Info en reserveren:
www.museabrugge.be
bruggemuseum@brugge.be
050 44 87 43

Van 10.00 tot 17.00 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, Brugge centrum

www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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Maandag 18 tot en met
zondag 24 november

OUDERENWEEK
MET PEPERKOEKENRONDE
VOOR 85-PLUSSERS
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
om hen 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
dienst.welzijn@brugge.be.

Zondag 24 november

Donderdag 28 november

DAG VAN DE WETENSCHAP

LEZING
BARTOLOMÉ BERMEJO EN DE
KUNST VAN DE LAGE LANDEN

Van 10.00 tot 18.00 uur
Bezoekerscentrum Cozmix,
Zeeweg 96, Sint-Andries
Op de laatste zondag van november - de
Dag van de Wetenschap - opent bezoekerscentrum Cozmix zijn deuren. Kom langs en
wees getuige van boeiende demonstraties en
inspirerende planetariumvoorstellingen.
www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66

15.00 uur
Vriendenzaal Musea Brugge,
Dijver 12, Brugge centrum
Bartolomé Bermejo (ca.1440 - ca.1501) wordt
algemeen beschouwd als de meest inventieve en technisch geschoolde Spaanse schilder
van de vijftiende eeuw. Toch kreeg zijn werk
weinig erkenning. Die kwam er pas eind vorig
jaar, toen het Prado de eerste monografische
tentoonstelling van zijn schilderijen inrichtte.
Bermejo's artistieke traject roept heel wat
vragen op. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk
waar hij leerde schilderen als een Vlaamse
meester en waar hij werken zoals de prachtige Piedad Desplà leerde maken.
Prof. Dr. Nicola Jennings van het Courtauld
Institute (Londen) bespreekt de laatste bevindingen van wetenschappers en restauratoren. De voertaal van de lezing is Engels.
Organisatie: Vlaamse Onderzoekscentrum voor
de kunst in de Bourgondische Nederlanden
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43
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Vrijdag 29 november

ANIMA ETERNA BRUGGE
- RUSSISCHE TRIPTIEK
20.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34,
Brugge centrum
In 2007 won de Russische Anna Vinnitskaja
de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Sindsdien bouwde ze een fenomenale carrière uit. Met dit concert zet Vinnitskaja een
nieuwe stap in haar loopbaan: voor het eerst
zal ze spelen op een historisch instrument.
Anima Eterna Brugge is daarbij haar droompartner. Samen brengen ze een exclusief
Russisch programma: Rimski-Korsakov
dompelt je onder in religieuze sferen, Rachmaninov tracht nog virtuozer te klinken dan
Paganini en Prokofiev laat alle remmen los
in zijn passionele dansmuziek voor Romeo
en Julia.
www.animaeterna.be
info@animaeterna.be
050 95 09 29
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Zondag 1 december

WORKSHOP SINTERKLAAS:
BAKPIET ZOEKT HULP
Van 10.00 tot 12.00 uur
Volkskundemuseum, Balstraat 43,
Brugge centrum
Speculaas hoort al van oudsher bij het sinterklaasfeest. Bij onze voorouders had speculaas een speciale betekenis. Sint-Nicolaas
is namelijk ook de patroonheilige van de
huwbare maagden 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 bij 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?
Voor kinderen van 5 tot 9 jaar en hun (groot)ouders.
Reserveren (voor donderdag 28 november) is vereist.
Deelnemen kost 8 euro per persoon (ook volwassenen).
Tweede kinderen van eenzelfde gezin betalen 5 euro.
www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43

Donderdag 5 tot en met
zondag 15 december

DECEMBER DANCE
CURATED BY NEEDCOMPANY
Verschillende uren en locaties
December Dance 19 is in handen van het
veelzijdige en immer verrassende kunstenaarshuis Needcompany. Vanuit de stam van
artistieke grondleggers Jan Lauwers, Grace
Ellen Barkey en Maarten Seghers vertakt het
programma in verschillende richtingen. Het
festival opent en eindigt met premières van
Needcompany. Land- en generatiegenoot
Wim Vandekeybus (Ultima Vez) stelt in wereldpremière TRACES voor, met livemuziek
van Marc Ribot en Trixie Whitley. Met William
Forsythe komt een icoon van de hedendaagse dans naar Brugge en Sung–Im Her en
Mohamed Toukabri vertegenwoordigen een
nieuwe generatie. Een bont aanbod aan dans
dus, op het grootste internationale dansfestival van België.
Een organisatie van Concertgebouw Brugge in
samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99
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Donderdag 5 december
tot en met zondag
26 januari 2020

NEEDCOMPANY:
GROETJES UIT MOLENBEEK
Van dinsdag tot en met zondag,
van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Gesloten op maan- en feestdagen.
Poortersloge, Academiestraat 14,
Brugge centrum
‘Groetjes uit Molenbeek’ is een expo die een
gelaagde kijk geeft op het beeldende werk
van de curatoren van December Dance.
De groepstentoonstelling verzamelt een selectie recente schilderijen, installaties, klanken, video’s en objecten en toont onder meer
aquareltekeningen van Jan Lauwers, installaties van Grace Ellen Barkey en werken van
Maarten Seghers.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

Vrijdag 6 december

Zondag 8 december

HET GROOT DICTEE
HERUITGEVONDEN

MIDWINTERFEEST

20.00 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, Brugge centrum
Zin om je schrijfkunst uit de schooljaren
te testen? Doe dan mee aan het nationale
‘Groot Dictee Heruitgevonden’. Dit dictee is
bedoeld voor een breed publiek en zit dus
niet volgepropt met de meest ongebruikelijke woorden die mijlenver afstaan van het
dagelijkse taalgebruik.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00

Van 11.00 tot 18.00 uur
Balstraat, Volkskundemuseum,
Kantcentrum, Adornesdomein,
Brugge centrum
Het Midwinterfeest brengt voor de achttiende keer een warme kerstsfeer naar de
Sint-Annawijk. Een kerstmarkt met ambachtelijke producten vult de (kerst)Balstraat, ideaal voor wie nog een kerstgeschenkje zoekt
dat met veel kennis en liefde is gemaakt.
In de kraampjes vind je snuisterijen en lekkere hapjes en dranken. Opwarmen kan in
het Volkskundemuseum, waar de museumherberg uitnodigend wacht. Ontdek de collectie van het museum, geniet van de activiteiten
en neem plaats aan de knutseltafel voor families. Aan de overzijde van de straat zet het
Kantcentrum zijn deuren wagenwijd open met
een expo, demonstraties en workshops. Een
authentieke kerstsfeer vind je terug op het
Adornesdomein, waar de kerstperiode wordt
ingezet met kerstliederen in de kapel.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 43
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Donderdag 19 december
tot en met zondag
12 januari 2020

FOTONALE BRUGGE
2019: FEEST!
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op feestdagen.
Brugotta Hal Burg,
Burg 11, Brugge centrum
Voor de achtste editie van de toonaangevende
fotografiewedstrijd Fotonale Brugge werkten honderden fotografen rond het thema
`Feest!’. Uit de inzendingen selecteerde een
professionele jury een dertigtal foto’s. Die
maken deel uit van de jaarlijkse tentoonstelling in Brugotta Hal Burg.
Dompel je onder in de verschillende creatieve
interpretaties van het thema en geniet van
het werk van een nieuwe lichting talentvolle
fotografen.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60

brugge.be

Zaterdag 21 en zondag
22 december

STERRENSTOET
KERSTVERHAAL VOOR HET
GOEDE DOEL

Zondag 22 december
tot en met zondag
5 januari 2020

COZMIX MIDWINTERNACHTEN

Van 14.30 tot 16.30 uur
Brugge centrum

Dagelijks om 15.00 en 16.30 uur (behalve
zaterdagen, kerstdag en nieuwjaar)
Bezoekerscentrum Cozmix,
Zeeweg 96, Sint-Andries

Op zaterdag 21 en zondag 21 december trekt
de Sterrenstoet door de Brugse centrumstraten. Ruim honderd figuranten beelden
dan het kerstverhaal uit tijdens een volkse,
stemmige optocht. Een harmonie, een rijdende beiaard, de drie Koningen te paard,
een meute schapen, Maria op een ezeltje
op weg naar Bethlehem …, dit alles krijg je
te zien terwijl de stoet door stad trekt. Stop
zeker een centje in de bussen die worden
meegedragen, want je helpt er het goede
doel mee.

De kerstvakantie brengt de langste nachten
met zich mee. Het is een ideale periode om
jong en oud te laten kennismaken met de
prachtige sterrenhemel. Tijdens die twee
weken staan er in Cozmix dagelijks extra
planetariumvoorstellingen gepland. Deze
wervelende fulldomeshows richten zich in
de eerste plaats tot kinderen en gezinnen.
Daarenboven kun je op heldere avonden de
hemel afspeuren met de telescopen in de
observatietoren. Check het volledige programma op de website van Cozmix.

De Sterrenstoet is een organisatie van het Comité voor
Initiatief in samenwerking met Stad Brugge.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

www.cozmix.be
info@cozmix.be
050 39 05 66
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Maandag 23 december
tot en met vrijdag
3 januari 2020

KWIBUS KERSTVAKANTIE
Van 7.30 tot 17.30 uur
Dinsdagen 24 en 31 december tot
13.00 uur. Gesloten op woensdag 25
en donderdag 26 december en
op woensdag 1 januari 2020.
Vijf verschillende Brugse speelpleinen
Iedere dag organiseren animatoren leuke
binnen- en buitenspelletjes voor kinderen
van 4 tot en met 15 jaar. Samen zetten ze
de boel op stelten en maken ze er een echte
feestvakantie van. De vijf speellocaties staan
op www.jeugddienstbrugge.be/kwibus.
Wil je deelnemen? Je hoeft niet vooraf in te
schrijven. Een halve dag kost 2,5 euro en een
volledige dag 5 euro.
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be
facebook.com/kwibusbrugge
050 44 83 33

Dinsdag 31 december

Zaterdag 4 januari 2020

BRUGGE FEEST

ONNOZELAARS 8+

MEEZINGFEEST MET VUURWERK

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN
EN DIE VERDAMMTE SPIELEREI

Van 22.45 tot 1.30 uur
’t Zand, Brugge centrum
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 starten met
‘Brugge zingt van oud naar nieuw’. Samen
met een gelegenheidskoor zing je uit volle
borst populaire hits van de voorbije jaren
mee. In de directe buurt zorgen de drankstands en horecazaken voor een steeds gesmeerde keel. Klokslag middernacht volgt
een spetterend vuurwerk en daarna gaat het
zangfeest in volle hevigheid voort tot rond
1.30 uur.
Brugge Feest is een organisatie van het Comité voor
Initiatief in samenwerking met Stad Brugge.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

Van 15.00 tot 16.00 uur
Concertgebouw Brugge,
’t Zand 34, Sint-Andries
Onnozelaars is een fantasierijke familievoorstelling vol klassiekers, gespeeld door Symfonieorkest Vlaanderen en Die Verdammte
Spielerei. Of hoe zes onnozelaars in 'marcel
lekes' samen met het orkest kinderen en volwassenen meenemen in een wildwaterbaan
van muziek en beeld. 50 minuten doorspoelen tot de finale van het leven, 50 minuten
verdrinken in schoonheid, puurheid en absurditeit. Een voorstelling over de stroom van
het leven, over jeugdig enthousiasme in contrast met volwassen voorspelbaarheid, over
wat is, was en komen zal. Kinderen verplicht,
volwassenen toegelaten.
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57
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Woensdag 15 tot en met
zondag 19 januari 2020

Donderdag 30
januari 2020

Vrijdag 31 januari 2020

BACH ACADEMIE BRUGGE
2020: CHEZ BACH

HAPPY NEW YEAR LUDWIG !
(NIEUWJAARSCONCERT)

CONCERT OP SCÈNE

Concertgebouw, ’t Zand
34, Brugge centrum

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN EN
YEOL EUM SON

De Bachs gelden met meer dan vijftig bij
naam gekende muzikanten en componisten
nog altijd als een van de meest muzikale families ooit. De grootste aller Bachs, Johann
Sebastian, had daarin een groot aandeel:
niet alleen gingen al zijn zoons de muziek in,
hij leidde ook een aantal studenten op tot zijn
‘geestelijke kinderen’.
De tiende Bach Academie Brugge zet de
deur naar Bachs privéleven en dat van zijn
familie op een kier. Daarnaast wordt hoofdgast Philippe Herreweghe in de bloemetjes
gezet. Zijn Collegium Vocale Gent mag dit
jaar immers vijftig kaarsjes uitblazen.
www.concertgebouw.be
info@concertgebouw.be
050 47 69 99

20.00 uur
Concertgebouw Brugge,
’t Zand 34, Brugge centrum
Ter gelegenheid van Beethovens 250ste verjaardag pakt Symfonieorkest Vlaanderen uit
met zijn meest iconische werk, de Vijfde.
Breekbare stralen van hoop tussen de donkere schaduwen van het noodlot: deze symfonie blijft een werk dat ons midden in onze
menselijkheid treft. In zijn Romance nr. 2
voor viool en orkest is van die donkerte echter niets te merken. Ook Rossini, die een grote bewondering voor Beethoven koesterde, is
een meester van het licht. Liszt ten slotte
keek net als Beethoven in zijn pianomuziek
vele decennia vooruit: tot voorbij de grenzen
van het hoorbare.
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57

CLUB SURROUND
Van 19.30 tot 20.30 uur en
van 21.00 tot 22.00 uur
Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34,
Brugge centrum
Neem plaats middenin het orkest en ervaar
muziek op een fysieke manier. Klanken komen uit alle richtingen, bewegen door de
ruimte en weven zich tussen het publiek.
Symfonieorkest Vlaanderen laat zich van
dichtbij zien en dirigent Adrien Perruchon is
je gids op deze uitzonderlijke en unieke trip.
CLUB Surround nodigt je uit tot volstrekt
unieke belevenissen, op de lip van de klankproductie, in het zog van de trilling, kortom:
in de muziek.
CLUB Surround is een project van Concertgebouw Brugge in samenwerking met Symfonieorkest Vlaanderen.

www.concertgebouw.be
www.symfonieorkest.be
tickets@symfonieorkest.be
09 292 75 57
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BRUGGE
OLTIED
SCHOANE

Wist je dat?
De nieuwe stadsvuilnisbakken voorzien zijn
van een asbak? Maak hier gebruik van en
duw je peuk niet zomaar uit op de bovenkant!
Volgens OVAM zijn 49 % van de
aantal ingezamelde stukken
zwerfvuil sigarettenpeuken.

#bruggeoltiedschoane
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WEDSTRIJD
Welke act sluit Autoloze Zondag 2019 af?
Tien winnaars ontvangen een Brugge-pet en een linnen tas.
Zij worden persoonlijk gecontacteerd.
Stuur je antwoord voor vrijdag 4 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.

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.

