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BESTE BRUGGELING

D
Samen zorgen we
voor een warme
en actieve stad

e voorbije maanden heb ik al veel Brugse buurten mogen bezoeken en kon ik velen van
u persoonlijk ontmoeten. Als burgemeester doet het me onnoemelijk veel plezier om te
zien hoeveel inzet en engagement er is om onze buurten nog levendiger, zorgzamer en
aangenamer te maken. Het stadsbestuur werkt daar graag aan mee. Samen zorgen we
voor een warme en actieve stad, en dat merkt u als u door deze Zomeragenda bladert.
Kind, jongere of volwassen? Alleen of met het hele gezin? Het maakt niet uit, want deze zomer
verveelt niemand zich.
Ben je graag actief bezig? Doe dan mee aan een van de (jeugd)sportactiviteiten, fiets mee met
Vélobaroque of dans de benen vanonder je lijf tijdens Benenwerk.
Heb je eerder zin in een muzikaal uitje? Ga dan naar Feest in ’t Park, het Cactusfestival of de
Taptoe of geniet van de zomerconcerten tijdens het Kathedraalfestival. Waan je in de tropen op
Bomboclat of laat je haren los tijdens Burgrock en MOODS!.
Wie denkt ‘zomer’, denkt natuurlijk zon, zee en strand. Zoals elke zomer zijn Zeebrugge en zijn
strand the place to be, met heel wat evenementen en animatie.
In elke Brugse wijk valt er sowieso van alles te beleven. Geniet van WIJKlanken, Uitwijken, de
Belgiek en nog veel meer.
Ten slotte nog dit: in aanloop van de Triënnale Brugge van 2021 plannen we dit jaar een Pretriënnale Brugge 2019. Die speelt zich grotendeels af rond de Koninklijke Stadsschouwburg. Ons
mooie theater viert namelijk zijn 150ste verjaardag en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan.
Ik wens u alvast een prettige, aangename, zorgeloze en geanimeerde zomer toe.
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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Tot en met dinsdag 23 juli

EXPO JABALI SURFBOARDS
Van 12.00 tot 0.00 uur (op dinsdag vanaf
15.00 uur)
Grand Café De Republiek,
Sint-Jakobsstraat 36, Brugge centrum
Job Verpoorte is shaper van Jabali
Surfboards en Handmade in Brugge Maker.
Met houtonderdelen die soms 2.000 jaar
oud zijn, bouwt hij unieke surfplanken. Hij
laat de handgemaakte planken beschilderen
door allerlei kunstenaars uit de rock- en
skatewereld.
Jabali Surfboards is een van de zestien
shapers in de wereld met een 'Gold
Level ecoboard’-label. Naast prachtige
surfkunstwerken toont de expo ook waarom
Job een vooruitstrevende rol speelt in de
zoektocht naar meer balans tussen het
milieu en de surfwereld.
www.republiekbrugge.be

Tot en met zondag
18 augustus

DE SLEUTEL TOT
ALLE KUNSTEN
MEESTERTEKENINGEN UIT HET
BRUGSE PRENTENKABINET
Van dinsdag tot en met zondag, van 9.30 tot
17.00 uur
Arentshuis, Dijver 16, Brugge centrum
Om ze optimaal te kunnen bewaren, zitten
de tekeningen van Musea Brugge gewoonlijk
goed opgeborgen in het Prentenkabinet.
Momenteel kun je in het Arentshuis
uitzonderlijk
deze
collectiepresentatie
met (voor)ontwerpen en schetsen van
internationale meesters uit de 16de tot de
18de eeuw bewonderen.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Tot en met zondag 22 september

OPENLUCHTCONCERTEN
BRUGSE MUZIEKKORPSEN
Verschillende uren
Burg, Markt en Koningin Astridpark, Brugge centrum
Op de Markt, op de Burg en in het Koningin Astridpark kun je de komende maanden nog
allerlei korpsen, fanfares, harmonieën, muziekkapellen en show- en brassbands aan het
werk zien.

Woensdag 12 juni
KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL
VAN DE MARINE
15.00 uur
Burg
Vrijdag 12 juli
KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL
VAN DE MARINE
19.30 uur
Burg
Zaterdag 13 juli
KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL
VAN DE MARINE
16.00 uur
Burg
Speciale uitvoering met de Marinierskapel
der Koninklijke Marine (NL) naar aanleiding van ‘200 jaar militaire muziek in het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’
Zaterdag 24 augustus en
zondag 25 augustus
OPENLUCHTCONCERT HAFA BRUGGE
Zaterdag van 10.30 tot 18.00 uur: diverse
concerten
Zondag om 16.00 uur: slotconcert
Markt
Hafa Brugge is een samenwerking van
alle Brugse Muziekverenigingen.
Zaterdag 31 augustus
KONINKLIJKE MUZIEKMAATSCHAPPIJ
POLDERGALM DUDZELE
16.30 uur
Markt
KONINKLIJKE SCOUTSHARMONIE
SINT-LEO
19.30 uur
Markt

www.brugge.be/openluchtconcerten-fanfares-en-brassband
claudine.devinck@brugge.be
050 47 54 56

Zondag 1 september
SHW BRUGGE
16.00 uur
Markt
Zaterdag 7 september
KONINKLIJKE FANFARE SINTCECILIA 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

Elke dinsdag tot en met
dinsdag 24 september

AFTERWORK
WINDSURF/SUP/ZEILEN
Van 19.00 tot 21.00 uur
Recreatiedomein Aan de Plas,
Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters
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.
aandeplas.be/event/after-work-sessions
sport@aandeplas.be
0493 51 30 92
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Tot en met zondag
29 september

Tot en met zondag
6 oktober

ONSCHERP
FOTOPRESENTATIE

DE MENA,MURILLO,
ZURBARÁN
MEESTERS VAN DE
SPAANSE BAROK

Van 9.30 tot 17.00 uur
(dinsdag tot en met zondag)
Volkskundemuseum, Balstraat 43,
Brugge centrum
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.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

Van 9.30 tot 17.00 uur
(dinsdag tot en met zondag)
Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38,
Brugge centrum
Het Sint-Janshospitaal vormt tijdelijk het
decor voor prachtige, passionele kunst uit
Spanjes Gouden Eeuw. In de monumentale
ziekenzalen staan een dertigtal zeldzame
religieuze sculpturen en schilderijen uit de
17de eeuw opgesteld. 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.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Woensdag 12 juni tot en met zondag 7 juli

JOUW BUURT AAN DE BEURT
Verschillende uren en locaties
Onder de noemer ‘buurt aan de beurt’ bezocht de bestuursploeg al
zeventien Brugse wijken. Er staan nog zeven buurtbezoeken op de
planning. Wil je kennismaken met het nieuwe college van burgemeester
en schepenen en horen welke klemtonen ze willen leggen in de stad
en in jouw buurt? Heb je voorstellen voor je eigen buurt? Wil je de
stadsdiensten beter leren kennen of wil je je buren ontmoeten en tegelijk
genieten van een hapje en een drankje? Kom dan zeker naar jouw ‘buurt
aan de beurt’-moment. Ook kinderen en jongeren zijn welkom.

Woensdag 12 juni
CHRISTUS-KONING
20.00 uur
PC De Koepel, Gerard
Davidstraat 10

Woensdag 26 juni
SINT-KRUIS
20.00 uur
Freinetschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56

Zaterdag 15 juni
ZEEBRUGGE
10.30 uur
Gemeenschapshuis,
Marktplein 12

Zaterdag 29 juni
SINT-ANDRIES
10.30 uur
Sporthal Koude Keuken,
Zandstraat 284

Zondag 23 juni
SINT-ANDRIES
10.30 uur
Freinetschool De Boomhut,
Koning Leopold III-laan 102

Zaterdag 6 juli
BINNENSTAD
10.30 uur
Sint-Godelieveabdij,
Boeveriestraat 41
Zondag 7 juli
SINT-PIETERS
10.30 uur
Het Entrepot, Binnenweg 4

Zaterdag 15 juni

VRIJWILLIGERSBEURS
ONTDEK 35 BRUGSE GOEDE DOELEN
Van 13.00 tot 17.00 uur
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, Assebroek

De ‘buurt aan de beurt’-ronde eindigt op zondag 7 juli
in Het Entrepot. De bewoners van alle Brugse buurten,
van Zeebrugge tot Sint-Michiels en van de binnenstad tot
Assebroek zijn er welkom om 10.30 uur. Samen ronden
we de reeks buurtbezoeken af en heffen we het glas op
een Brugse zomer vol warme (buurt)evenementen.

De Brugse vrijwilligersbeurs is aan zijn
negende editie toe. Je kunt er kennismaken
met 35 lokale verenigingen en organisaties
die op zoek zijn naar vrijwilligers.
Zoek je een toffe hobby, wil je mensen op
een leuke manier leren kennen en wil je
je inzetten voor een socialer en warmer
Brugge? Kom dan zeker langs!
www.brugge.be/vrijwilligerswerk
www.facebook.com/vrijwilligerscentrale
vrijwilligerscentrale@brugge.be
050 44 82 22
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Zaterdag 15 juni

Zaterdag 15 juni

Donderdag 20 juni

INTERNATIONALE YOGADAG

HAVENTRIATLON

Van 10.30 tot 21.00 uur
Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat
Brugge centrum

Start inschrijvingen om 13.00 uur
Haven, Zeebrugge

SCHEMERTIJD
GRUUTHUSEMUSEUM

41,

Op de derde zaterdag van juni organiseren de
Sportdienst en allerlei Brugse yogapartners
gratis initiatielessen in aanloop naar
Internationale Yogadag (21 juni). Maak kennis
met diverse vormen van yoga, zoals hatha
yoga, ashtanga vinyasa yoga of poweryoga.
Elke leeftijdscategorie komt aan zijn trekken.
Een klankschalenconcert in de abdijkerk
sluit de dag af.
www.brugge.be/internationale-yogadag
sportdienst@brugge.be
050 475 470

De achtste editie van de Haventriatlon
van Zeebrugge, de gezelligste triatlon
van het land, vindt plaats op zaterdag 15
juni. De deelnemers van de 1/8 triatlon
(volwassenen) en van de jeugdtriatlon (15tot 17-jarigen) krijgen een pittig parcours
voorgeschoteld dat ze individueel of in trio
kunnen afwerken: 500 meter zwemmen, 20
kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. De
start voor alle deelnemers (individuelen en
trio’s) is gepland om 15.00 uur.
De organisatie verwacht zevenhonderd
inschrijvingen en minstens evenveel
supporters, familieleden en sympathisanten.
Na de wedstrijd kunnen atleten en
supporters elkaar ontmoeten in het gezellige
triatlondorp, waar een bar en foodtrucks op
hen wachten. Voor de allerkleinsten is er
animatie.
www.haventriatlon.be

Van 17.00 tot 21.00 uur
Dijver 17, Brugge centrum
Het Gruuthusemuseum is na een renovatie
van vijf jaar weer open. Maak kennis met het
nieuwe concept, de schitterende collectiestukken en de indrukwekkende architectuur
van het gebouw.
Er zijn gidsbeurten in het Nederlands (17.00,
18.30 en 20.00 uur), het Frans (17.30 en 19.00
uur) en het Engels (18.00 en 19.30 uur). Reserveren hoeft niet.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Vrijdag 21 en vrijdag 28 juni

MUZIEKCAFÉS BELGIEK
Vanaf 20.00 uur, concert om 21.00 uur
Vrijdag 21 juni: Sint-Jozef
Vrijdag 28 juni: Sint-Michiels
Voor het vierde jaar op rij toert de Belgiek langs Brugse wijken met een frisse serie gratis
Muziekcafés. Ontmoet elkaar in de sfeer van bruine volkskroegen en oude lunaparken en
geniet van de verrassende vrijdagavondconcerten.
VRIJDAG 21 JUNI: AN-SOFIE NOPPE
Gratis concert
Kerkplein (langs Ronsaertbekestraat), Sint-Jozef
Dat ze de perfecte popsong weet te schrijven, bewees An-Sofie Noppe toen ze op vijfentwintigjarige
leeftijd ‘De Muziekklas’ van Radio 2 won. Haar single ‘Peperkoekenhart’ baande zich daarna een
weg naar de nationale ether. Vijf jaar later staat een gedreven instrumentaliste op de planken.
An-Sofie begeleidt zichzelf op klarinet, sopraansax, piano, gitaar en ukelele. Ze was ook al
gastvocaliste bij een aantal Belgische muzikanten. In de Belgiek brengt ze voor het eerst enkele
songs in haar sappige Westhoekdialect. Dj De Wilde Vogel neemt je na het concert mee op een
onvoorspelbare joyride langs de betere classics.
VRIJDAG 28 JUNI: SLOW LEE
Gratis concert
Parking basisschool, Ten Boomgaard, Sint Michiels
Bruggeling van oorsprong Korneel Muylle serveert met Slow Lee spaarzaam opgebouwde songs
met prachtige harmonieuze arrangementen. Muylle is een singer-songwriter wiens heldere en
wendbare timbre de ene keer doet denken aan Amos Lee en de andere keer aan Jeff Buckley.
Slow Lee levert een authentieke soundtrack voor lange autoritten en knipoogt daarbij vriendelijk
naar Amerikaanse collega’s. Nadien draait dj De Wilde Vogel de betere klassiekers.
De Belgiek is een project van de Culturele Wijkwerking van Brugge Plus in samenwerking met
de Brugse Buurtcheques.
www.belgiek.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
Volg de Belgiek op Facebook.

Vrijdag 21 juni tot en met
zaterdag 14 september

FAYARD POP-UP CINEMA
EN ZOMERBAR
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 elk weekend gratis van de beste
filmklassiekers.
www.fayardbrugge.be
info@fayardbrugge.be
0486 57 68 04
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Zaterdag 22 en
zondag 23 juni

Zaterdag 22 juni tot en
met zondag 1 september

ELFSTEDENRONDEWEEKEND

SPORT@STRAND

Zaterdag 22 juni
EURO SHOP ELFSTEDENRONDE CYCLO
Start van 7.30 tot 11.00 uur
Hogeschool VIVES, Xaverianenstraat 10,
Sint-Michiels
Tijdens het cyclofestival maken recreanten
en wielertoeristen kennis met het parcours
van de Elfstedenronde. Ze kiezen uit vier
verschillende afstanden: 33, 64, 97 of 141
kilometer.
Zondag 23 juni
EURO SHOP ELFSTEDENRONDE
Start om 12.00 uur op de Markt, aankomst
omstreeks 16.30 uur aan de Buiten Kruisvest, Brugge centrum
In 2017 werd de befaamde Elfstedenronde
(1943-1989) nieuw leven ingeblazen. Deze
eendagswedstrijd leverde al bekende
winnaars op zoals Rik Van Looy, Patrick Sercu
en Freddy Maertens. Vorig jaar kwam de Brit
Adam Blythe als eerste over de streep.
De Elfstedenronde staat op de kalender als
UCI Europe Tour cat. 1.1. en kan rekenen op
een mooi internationaal deelnemersveld. Na
de start op de Markt slingeren de renners
door het mooie West-Vlaanderen. Onderweg
trotseren ze verschillende uitdagende
kasseistroken. Terug in Brugge legt het
peloton drie lokale rondes af. De finish ligt
op de Buiten Kruisvest.
www.elfstedenronde.be

STRANDANIMATIE
Dagelijks van 10.30 tot 17.30 uur
Sportstrand aan Badengebouw, Zeedijk,
Zeebrugge
Voor een zomer vol sport, spel en plezier
moet je in Zeebrugge zijn. Op en rond
het Sportstrand valt er elke dag iets te
beleven. Strandmonitoren organiseren er
recreatieve toernooitjes, strandspelletjes
en seniorenturnen. Je mag het aanwezige
sportmateriaal gratis gebruiken.
www.brugge.be/sportstrand-zeebrugge
sportdienst@brugge.be
050 475 470

Zondag 23 juni

ZEEWIJDINGSPROCESSIE
EN ZEEWIJDING
Van 9.45 tot 12.30 uur
Visserskruis, Zeebrugge
De voorlaatste zondag van juni is een
hoogdag voor Zeebrugge. Alles staat dan
in het teken van een jaarlijkse traditie: de
Zeewijdingsprocessie en de Zeezegening.
Rond 9.45 uur vertrekt de stoet in de
Zustersstraat. De figuranten in traditionele
klederdracht volgen een mooi parcours
tot aan het Visserskruis op de Omookaai.
De kinderen van de lokale basisschool
Roezemoes lopen mee.
Vanaf 11.00 uur worden de op zee overleden
vissers herdacht en wordt de zee gezegend
tijdens een eucharistieviering aan het
Visserskruis. Bij slecht weer vinden de
viering en de zegening plaats in de SintDonaaskerk.
Pastorie Zeebrugge
050 54 41 08
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Zaterdag 29 juni

TRIATLON BRUGGE
Start om 17.15 uur op het Sasplein,
Brugge centrum
De zestiende editie van deze kwarttriatlon
door Brugge schotelt de deelnemers 1.000
meter zwemmen, 45 kilometer fietsen en
10 kilometer lopen voor. Topatleten en
recreanten kijken een jaar lang uit naar
dit evenement met zijn unieke decor,
aanstekelijke ambiance en enthousiaste
publiek in het triatletendorp.
www.triatlonbrugge.be

Zondagen 23 juni,
7 juli, 4 augustus, 8
september en 6 oktober

KRUIDENWANDELING
Van 14.00 tot 16.30 uur
Kruidentuin Tudor,
Zeeweg 147, Sint-Andries
Ga met de gids op pad in de prachtige kruidentuin in Tudor en ontdek de wondere
kruidenwereld. Daarna ga je zelf aan de
slag tijdens een creatieve kruidenworkshop. Een zelfgemaakte thee met kruiden
uit de tuin zorgt voor een gezellige afsluiter.
Deze wandeling is voor het hele gezin.
Deelnemen kost 2 euro per persoon.
Inschrijven:
vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/kidslab
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20

Vrijdag 27 tot en met
zondag 30 juni

SIGNAAL RADIOFESTIVAL
Vanaf 16.00 uur
Koningin Astridpark, Brugge centrum
SIGNAAL is het allereerste radiofestival in
België. Aangedreven door de radiomakers
van Villa Bota en de liefde voor radio en
muziek, geniet je in het gezelligste Brugse
stadspark van livemuziek, liveradio en de
sfeer van een vierdaags zomerfestival.
www.signaalfestival.be
www.villabotta.be
www.hetentrepot.be
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Zaterdag 29 juni

Zaterdag 29 juni

STRAFFE STREKEN

FEEST IN ’T PARK

Van 10.00 tot 18.00 uur
Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 41,
Brugge centrum
Onder de noemer ‘Straffe Streken’ trekt
Vormingplus Brugge de zomer op gang met
lezingen, wandelingen en workshops in een
oase van rust, midden in de stad: de SintGodelieveabdij.
Rust en meditatie, fluisterende kloostermuren vol oude verhalen, harde arbeid op het
ritme van de seizoenen, stille rituelen, echo’s
in de pandgang … deze thema’s worden verweven tot een mooi dagprogramma, van
metten tot vespers. ‘s Middags kun je aanschuiven voor een heerlijke potluck-lunch.
Info en inschrijven: www.straffestreken.be
regio.brugge@vormingplusbrugge.be
050 33 01 12

GRATIS MONDIAAL FESTIVAL
Van 14.00 tot 1.00 uur
Minnewaterpark, Brugge centrum
Feest in ’t Park viert zijn dertigste verjaardag
met een spetterend spektakel. Ontmoet de
wereld en dans op de muziek van Cafe Con
Leche, 47 Soul en Amparanoia, oefen je
kookkunsten met kookworkshops en leer
een vreemde taal in de taalcarrousel. Of
zeefdruk je eigen fairtradetas en geniet van
dansdemonstraties en optredens.
In het zuiderse wellnessdorp zorgen een
massage, een voetbad, een kappersbeurt
en een workshop gezichtsverzorging voor
de nodige ontspanning. Aan de fairtradebar
les je je dorst met lekkere sapjes en
cocktails. Je honger stil je met heerlijke
happen uit Mexico, Iran, Tibet en Congo.
In het wereldkinderdorp mogen kinderen
zich creatief uitleven en deelnemen aan
workshops muziek en dans.
www.feestintpark.be

Zaterdag 29 juni tot en
met zondag 1 september

STRANDBIBLIOTHEEK
Van 10.30 tot 17.30 uur
Strand, Zeebrugge (Badengebouw)
Ook deze zomer kun je op het strand van
Zeebrugge heerlijk genieten van boeken,
tijdschriften en strips. Iedereen mag gratis
lenen, ook wie geen lid is van de bibliotheek.
www.brugge.be/bibliotheek
bibliotheek@brugge.be
050 47 24 00
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Zaterdag 29 juni
OPENING URB EGG-café
Van 16.00 tot 22.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge
centrum
In het URB EGG-café gaat Pre-Triënnale
Brugge 2019 van start.
(Her)ontdek de nieuwe locatie, geniet
van een drankje en maak kennis met het
uitgebreide programma voor de komende
twee maanden.
Zondag 14 juli
ONTMOETING MET … KUNST IN DE STAD
GESPREK MET HEIDI BALLET (curator),
ANOUK DE CLERCQ (multimediakunstenaar) en PHILIP VAN ISACKER (beeldhouwer)
Van 11.00 tot 12.30 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge
centrum

Zaterdag 29 juni tot en
met zondag 1 september

ZOMERZWEMMEN
IN DE COUPURE
Elke dag van 11.00 tot 20.00 uur
Afgebakende zwemzone aan de
Coupure, Brugge centrum
Net zoals tijdens de Triënnales van 2015 en
2018 organiseert de Stad deze zomer recreatief zomerzwemmen in de Brugse reitjes.
Onder redderstoezicht kun je elke dag van de
vakantie gratis zwemmen of zonnebaden op
het ponton. Op de kade vind je kleedkamers,
douches en sanitair.
www.brugge.be/zwemmenindecoupure
sportdienst@brugge.be
050 44 8000

Zaterdag 29 juni tot
en met zondag
8 september

PRE-TRIËNNALE
BRUGGE 2019

In Brugge tref je heel wat kunst aan: van
standbeelden en stadsbeelden tot hedendaagse monumenten of vernieuwende architectuurprojecten. Ook vanop de openbare
weg zie je veel kunstwerken op privéterrein.
Daarnaast zijn er ook nog de indrukwekkende publiekstrekkers, als bakens in het
stedelijke weefsel. Het zijn toegankelijke
plaatsen, sculpturen of gebouwen die deel
uitmaken van het stadspatrimonium.
Samen met Heidi Ballet, Anouk De Clercq
en Philip Van Isacker begeef je je op publiek
terrein en beschouw je de verschillende
invalshoeken. Dit levert een schat aan
inspiratie op voor een gesprek achteraf.
Gratis toegang, mits inschrijving.
Zondag 14 juli
ONTMOETING MET … KUNST IN DE STAD
RONDLEIDING HEDENDAAGSE KUNST EN
ARCHITECTUUR IN BRUGGE
Van 15.00 tot 17.00 uur
Startpunt: Stadsschouwburg,
Vlamingstraat, Brugge centrum
Op een parcours langs straten, pleinen en
bruggen houden Brugse experts halt bij
permanente hedendaagse projecten in het
huidige stedelijke weefsel. Zowel verstilde
verbeeldingen van kunstenaars als nieuwe
ingrepen van architecten komen aan bod.
Tijdens de wandeling luister je naar
spannende verhalen en leer je inspirerende
figuren kennen. Dit levert flink wat stof op
om over na te praten in het URB EGG-café.
Gratis deelname, mits inschrijving. Het aantal
plaatsen is beperkt.
Zondag 28 juli
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ONTMOETING MET … SOLIDARITEIT
GESPREK MET PIETER MEUWISSEN (LAVA Architecten), LUCAS DE
MAN (TAZ 2019) en WOUTER HILLAERT (Rekto:Verso, Hart boven Hard)
Van 11.00 tot 12.30 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge centrum

Zondag 11 augustus
ONTMOETING MET … GEMEENPLAATSEN
OPEN HOUSE EN BOUWWORKSHOP
Van 15.00 tot 20.00 uur
House of Time, Wulpenstraat, Brugge centrum

‘Het is aan Jou. Het is aan Mij. Het is aan Ons’ is het motto van Theater
aan Zee deze zomer. Het is meteen ook de ideale rode draad voor deze
ontmoeting. Betrokkenheid is immers een belangrijke leidraad voor
de verschillende sprekers. Het is een aanknopingspunt om op zoek
te gaan naar individuele en collectieve concepten van solidariteit en
dialoog. Het is een aanleiding tot plaatsbepaling: waar staan we als
mensen in de wereld? Wat willen, kunnen en moeten we doen? Welke
mogelijkheden en infrastructuur zijn aanwezig om te kunnen praten
over eenzaamheid, ongelijkheid en onrechtvaardigheid, in een context
van kunst en cultuur?

Op de tweede zondag van augustus zet House of Time de deuren
wagenwijd open. Geef je ogen de kost, neem een plons in het Hot Bath,
geniet van een drankje of steek je handen uit de mouwen tijdens een
van de creatieve bouwworkshops.

Gratis toegang, mits inschrijving.
Zondag 28 juli
ONTMOETING MET … SOLIDARITEIT
KUNSTINTERVENTIE DOOR FILIP BERTE EN RUIMTEVELDWERK
Van 15.00 tot 20.00 uur
Godshuis St. Jozef – De Meulenaere,
Nieuwe Gentweg, Brugge centrum
Tijdens een tijdelijke artistieke interventie neemt kunstenaar Filip
Berte de bezoeker mee in een beeldende wereld. Hij nodigt je uit om
mee te denken over vrijheid van beweging, grenzen en gastvrijheid
voor asielzoekers en nieuwkomers in Europa. In zijn tekeningen,
sculpturen en video’s focust Berte op mechanismen van inclusie en
exclusie, tussen verleden en toekomst, verwachting en werkelijkheid.
De beeldend kunstenaar gaat tijdens deze eendagstentoonstelling in
dialoog met Ruimteveldwerk, het collectief dat tijdens Triënnale Brugge
2018 samenwerkte met de bewoners van het Godshuis Sint-Trudo. Dit
experiment wordt voortgezet in Godshuis Sint-Jozef – De Meulenaere.
Gratis toegang.
Zondag 11 augustus
ONTMOETING MET … GEMEENPLAATSEN
GESPREK MET ROELAND DUDAL (Architecture
Workroom Brussels), LUKAS HAMILCARO (raumlabor)
en MAREC ZEGHERS (House of Time 2019)
Van 11.00 tot 12.30 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge centrum
House of Time is een sociaal-artistiek project in de Brugse binnenstad
waar jongeren kunnen samenzijn en nadenken over verandering. Door
samen te ontwerpen, te bouwen en te eten, smeden ze banden en
ontdekken ze talenten. Na Triënnale Brugge 2018 krijgt het proefproject
van raumlabor en Brugge(n) voor Jongeren een vervolg en wordt de
werking lokaal verdergezet. Verschillende pistes worden onderzocht en
besproken: hoe kan deze plek betekenis geven aan de jongeren en de
buurt? Welke impact heeft House of Time op een historische stad als
Brugge? En wat vinden de jongeren er zelf van?
Gratis toegang, mits inschrijving.

Gratis toegang.
Zondag 25 augustus
ONTMOETING MET … STADSVERNIEUWING
GESPREK MET JAN DEKEYSER (NO4MAD architectuur), STEVEN SLOS
(Cultuurbeleidscoördinator Stad Brugge) en PETER ROOSE (artistiek
directeur Cultuurcentrum Brugge)
Van 11.00 tot 12.30 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge centrum
Naar aanleiding van 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg sta je tijdens
deze ontmoeting stil bij de fascinerende geschiedenis van deze plek en
de rol die ze tot op vandaag vervult. Kristallen luchters, rood tapijt en
fluwelen klapstoelen voeren je mee naar de glamour van weleer, maar
tijden veranderen ook. Steeds vaker evolueren stadstheaters tot open
huizen: plekken waar je cultuur kunt beleven en waar ruimte is voor
improvisatie en participatie.
Is een Stadsschouwburg meer dan een vertoningsplek? Kan het ook
een katalysator zijn voor stadsvernieuwing en hoe staan organisaties
daartegenover? Wissel ervaringen en dromen uit.
Gratis toegang, mits inschrijving.
Zondag 25 augustus
ONTMOETING MET … STADSVERNIEUWING
OPENLUCHTPERFORMANCE ‘A STRING SECTION’
Van 15.00 tot 16.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge centrum
Een stoel en een houtzaag, meer hebben de dames van Reckless
Sleepers niet nodig voor hun performance ‘A string section’. Op zondag
25 augustus neemt het Brits-Belgische theatergezelschap het plein
van de Brugse Stadsschouwburg in om middenin het straatbeeld hun
rekwisiet tot brandhout te herleiden. Het resultaat is een spannende
openluchtvertoning die doorgaat tot de laatste poot.
Gratis toegang.
Zondag 8 september
SLOT URB EGG-CAFÉ
Van 16.00 tot 22.00 uur
Stadsschouwburg, Vlamingstraat, Brugge centrum
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 vanop de eerste rij
in de Stadsschouwburg, een unieke locatie in het centrum van de stad.
Hef mee het glas op de mooie herinneringen en kijk samen uit naar
Pre-Triënnale 2020.

Info, inschrijvingen en reserveringen: www.pretriennalebrugge.be, info@triennalebrugge.be, 050 45 50 02, @triennalebrugge
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Maandag 1 tot en
met vrijdag 5 juli en
maandag 29 juli tot en
met vrijdag 2 augustus

VAKANTIEWERKING
BOERDERIJ VAN DICHTBIJ
Van 14.00 tot 16.00 uur
Kinderboerderij De Zeven Torentjes,
Canadaring 41, Assebroek
Deze vakantiewerking is er voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar die een hart hebben voor
de boerderij en haar dieren. Ze kunnen zelf
kiezen aan welke namiddagactiviteit(en) ze
deelnemen: van confituur of soep maken tot
knutselen en brood bakken.
Inschrijven: 050 35 40 43, tijdens de kantooruren
Facebook: Kinderboerderij De Zeven Torentjes
kinderboerderij@brugge.be

brugge.be

Maandag 1 juli tot en met donderdag 29 augustus

VAKANTIEWERKING KWIBUS
Van 7.30 tot 17.30 uur
Gesloten op donderdag 11 juli en donderdag 15 augustus
Verschillende locaties
Kinderen van 4 (of die dit jaar 4 worden) tot 16 jaar mogen de hele zomer de tofste
spelletjes spelen op een van de zeven Kwibuslocaties. Een keer per week gaan ze
op uitstap.
Een halve dag Kwibus kost 2,5 euro en een volledige dag 5 euro.
MAANDAG 1 JULI TOT EN MET VRIJDAG 23 AUGUSTUS
Sint-Pieters: Basisschool Sint-Leo, Blankenbergse Steenweg 217
MAANDAG 1 JULI TOT EN MET DINSDAG 27 AUGUSTUS
Sint-Kruis: Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56
MAANDAG 1 JULI TOT EN MET WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Dudzele: Stedelijke Basisschool Brugge Noord, Damsesteenweg 30
Sint-Andries: Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159
Ook voor kinderen met een beperking
Sint-Michiels: Basisschool Sint-Michiels, Sint-Michielslaan 33
Sint-Jozef: Basisschool De Pannebeke, Ter Looigemweg
Ook voor kinderen met een beperking
MAANDAG 1 JULI TOT EN MET DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Assebroek: Jeugdlokaal Zandberg, toegang via Dries
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
kwibus@brugge.be
050 44 83 33
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Maandag 1 juli tot en met
zaterdag 31 augustus

Maandag 1 juli tot en met
zondag 22 september

ZON, ZEE … ZORGELOOS

GRATIS TENTOONSTELLING
50 JAAR MAANLANDING

ZORGELOOS ZONNEKLOPPEN
IN ZEEBRUGGE BAD
Van 10.30 tot 18.30 uur
Strand Zeebrugge (Badengebouw)
Zon, Zee… Zorgeloos richt zich op mensen
met mobiliteitsbeperkingen, (groot)ouders
met peuters of kleuters en anderen. Dankzij
dit initiatief kunnen zij op een comfortabele
wijze een gezellige dag op het strand
doorbrengen. Stad Brugge plaatst in het
Badengebouw een aangepast toilet en een
aangepaste douche. Je kunt er gratis vier
strandrolstoelen, een strandrollator en
een tiralo (rolstoel om je tot aan de zee te
begeven) lenen. Er staan ook jobstudenten
klaar om mensen te begeleiden naar en op
het strand.
Heb je een beperking en kom je met de
tram of met de trein naar Zeebrugge? Je
kunt op de studenten rekenen om je van je
aankomstplaats naar het strand te brengen.
Bel voor je bezoek naar 0472 90 08 45 om af
te spreken.
dienst.welzijn@brugge.be
050 47 55 16

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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Dinsdag 2 juli tot en met dinsdag 27 augustus

WIJKLANKEN
ELKE DINSDAG GRATIS CONCERTEN
Van 18.00 tot 0.00 uur
Verschillende kroegen in de Brugse deelgemeenten
WIJKlanken, dat is twee maanden elke dinsdag gratis liveoptredens in een
kroeg in een Brugse deelgemeente.
Dinsdag 2 juli
Café Pistolet, Oude Kortrijkstraat 4, Assebroek
SIX WITH A LADY - MOTHER MERCURY
Dinsdag 9 juli
Daverlo, Dries 2, Assebroek
BRUGES SWAN PATROL
Dinsdag 16 juli
In 't Vrije, Zuidervaartje 3, Sint-Kruis
INGEBORG - CAJUN MOON - TOM WAITS TRIBUTE BY PETER DE BLIECK
Dinsdag 23 juli
Old Steamer, Rederskaai 19, Zeebrugge
HARD TO HANDLE
Dinsdag 30 juli
Den Comptoir, Gistelse Steenweg 536, Sint-Andries
FRANK VALENTINO
Dinsdag 6 augustus
El Amor, Canadaplein 1, Sint-Andries
THE GAMBITS
Dinsdag 13 augustus
Café Vespa, Koolkerkse Steenweg 61, Sint-Jozef
THE COVERNATORS – BEUK
Dinsdag 20 augustus
De Chalet, Gistelse Steenweg 530, Sint-Andries
LAJOS & THE GANG
Dinsdag 27 augustus
Lichtschip Mayflower, Bargeweg 13, Brugge
THE FLASHBACKS
www.brugge.be/wijklanken
isabelle.clevers@brugge.be
050 47 54 52

Dinsdag 2 juli tot en met
vrijdag 30 augustus

TIENERWERKING KWIX
Van 9.00 tot 17.00 uur of volgens de
dagplanning
Paalbos 39, Sint-Kruis
Ben je tussen 12 en 15? Geniet van een chille
zomer en bepaal zelf hoe je dag eruit ziet.
Daag de animatoren uit en laat hen de zotste
activiteiten en uitstappen op poten zetten. Ga
met KWIX naar Bobbejaanland, Splesj, Kegel
X-treme of Duinrell.
www.facebook.com/kwixbrugge
jeugd@brugge.be
050 44 83 33
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Woensdag 3 juli tot en met woensdag 28 augustus

KLINKENDE KROEGEN
ELKE WOENSDAG GRATIS CONCERTEN
Van 18.00 tot 0.00 uur
Binnenstad
In juli en augustus zorgt Klinkende Kroegen elke woensdagavond voor drie gratis
concerten in drie verschillende kroegen in de Brugse binnenstad.
Woensdag 3 juli
De Coulissen, Jakob van Ooststraat 4:
DJ DAVID CARTER - DJ ANDREW EN VIOLINVASION
De Kalvarieberg, Sint-Clarastraat 163: PART TIME REBELS - BRUGES SWAN PATROL
Snuffel, Ezelstraat 42: THE CALICOS - SMALL CANYON – CARLAMOTE
Woensdag 10 juli
Café Vlissinghe, Blekersstraat 2: BASEMENT
Rode Kruis Opvangcentrum, Vlamingstraat 55: THE WALID CONNECTION
Bourgogne des Flandres, Kartuizerinnenstraat 6: BOLLAERT EN MELAERTS
Woensdag 17 juli
Pergola Kaffee, Meestraat 7: JAN THE MAN AND THE GRAND SLAM
‘t Hof van Rembrandt, Eiermarkt 10: EDJE SKA & THE PILCHARDS
Comptoir des Arts, Vlamingstraat 53: JAMAL THOMAS & BAND
Woensdag 24 juli
De Vetten Os, Hauwerstraat 5: URBAN DANCEHALL
La Casita, Sint-Salvatorskerkhof 5: D'LOVE
Café Rose Red, Cordoeaniersstraat 16: WOMEN ON TOP
Woensdag 31 juli
Charlie Rockets, Hoogstraat 19: THE TWO TIMERS - BEBO & THE GOOD TIME BOYS
De Belleman Pub, Jozef Suvéestraat 22: HIDEAWAY
In De Reisduif, Langerei 28: DJ HARM - BRUGES SWAN PATROL
Woensdag 7 augustus
De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36: SURPRISE ACT in samenwerking met
CACTUS & KAAP
L’Estaminet, Park 5: THE ESTA ALL STARS
Huisbrouwerij De Halve Maan, Walplein 26: THE FORTUNE TELLERS
Woensdag 14 augustus
‘t Verdriet van België, Sint-Jansstraat 1/Huis De Cluuse, Kraanplein 4:
VENTILATEUR – DOLLARQUEEN
Wijnbar Est, Braambergstraat 7: MEXICO SHOW
’t Brugs Bieratelier, Wijngaardstraat 13/De Wijngaert, Wijngaardstraat 15:
VICKY & MARCEL - LAJOS & THE GANG
Woensdag 21 augustus
‘t Hof van Beroep, Langestraat 125: DIRTY5 – DUST
The Monk, Vlamingstraat 37: NO LIMITS - THE DAMNETTES
‘t Gezelleke, Carmersstraat 15: AMBRAZAR
Woensdag 28 augustus
‘t Risico, Jeruzalemstraat 53: CHOUFFE BAND
Punta Est, Predikherenrei 1: LAJOS & THE GANG - WILLY SOMMERS
‘t Nieuw Walnutje, Walplein 3: THE NEW IMAGE
www.brugge.be/klinkende-kroegen-5
isabelle.clevers@brugge.be
050 47 54 52
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Woensdag 3 juli tot en met
zaterdag 31 augustus

CONCERTGEBOUW CIRCUIT

brugge.be

Woensdagen 3, 17, 24
en 31 juli, 7, 14 en 28
augustus en 30 oktober

INTERACTIEF BELEVINGSPARCOURS

KIDSLAB

Woensdag tot en met zaterdag van 14.00 tot
18.00 uur
Zondag van 10.00 tot 14.00 uur
Concertgebouw, ’t Zand 34, Brugge centrum

Van 14.00 tot 16.30 uur
Natuurcentrum Beisbroek,
Zeeweg 96, Sint-Andries

Het Concertgebouw geeft zijn geheimen prijs
tijdens een interactief belevingsparcours.
Ontdek de unieke architectuur en de collectie
hedendaagse beeldende kunst en leef je
uit met de fascinerende klankinstallaties.
Kinderen volgen het spoor van de Liervogel,
laten zich gidsen door zwevende bollen en
verzamelen stempels. Op het dakterras met
fenomenaal uitzicht bespeel jij voor een keer
de beiaardklokken.
Verken het Concertgebouw Circuit met een
gids of op eigen houtje. Voor Bruggelingen is
dit gratis.
Gratis voor Bruggelingen
www.concertgebouwcircuit.be

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
en opdrachten op kindermaat. Zo beleven
ze samen met hun vrienden een heerlijke
middag in de natuur en gaan ze creatief aan
de slag met het thema van de dag.
Deelnemen kost 2 euro per kind.
Inschrijven: vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/kidslab
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20

Donderdag 4 juli

SPORTKRIEBELS
Van 9.30 tot 15.30 uur
Sportcentrum Koude Keuken, Legeweg (ingang via Prangeweidedreef), Sint-Andries
Op de eerste donderdag van de grote vakantie
kunnen jongeren van 8 tot 15 jaar zich
uitleven in meer dan veertig sportdisciplines,
waaronder klimmen op de klimmuur,
deathride, freerunning, cricket, festivalwip,
lasershooting en vissen. Ervaren lesgevers
leiden alles in goede banen.
www.brugge.be/sportkriebels
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70
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Donderdag 4 juli tot en
met donderdag 29 augustus

FILMOPHETSTRAND
GRATIS OPENLUCHTBIOSCOOP
Elke donderdag in juli en augustus, om 14.00,
16.00 en 20.00 uur
Strand Zeebrugge (naast surfclub Icarus),
Zeedijk 50, Zeebrugge
Donderdag is filmdag op het strand, met om
14.00 en 16.00 uur kinder- en jeugdfilms in
samenwerking met het Jeugdfilmfestival (JEF)
en om 20.00 uur de avondfilm.
De zon is besteld, maar het zachte zand, de
beste films en de gezonde zeelucht maken
sowieso het mooie weer.
4 juli
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
11 juli
14.00 uur

Het Ongelooflijke
Verhaal van de Mega Grote Peer
De GVR (Grote Vriendelijke Reus)
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri

16.00 uur
20.00 uur

De grote boze vos en
andere verhalen
Toen mijn vader een struik werd
Beautiful Boy

18 juli
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

Louis en de Aliens
Paddington 2
The Florida Project

25 juli
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

Gordon & Paddy
Los Bando
Black Panther

1 augustus
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

Ernest & Celestine: winterpret
Rosie en Moussa
Call Me by Your Name

8 augustus
14.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

Pieter Konijn
Superjuffie
Under the Tree

15 augustus
14.00 uur
Rikkie de ooievaar
16.00 uur
Pippi Langkous
20.00 uur
BlacKkKlansman
22 augustus
14.00 uur
Hotel Transsylvania 3
16.00 uur
Vechtmeisje
20.00 uur
Girl
29 augustus
14.00 uur
De Verenkoning
16.00 uur
Binti
20.00 uur
La La Land

FILMOPHETSTRAND is een organisatie van Brugge Plus vzw in opdracht van Visit Bruges.
www.filmophetstrand.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
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Donderdag 4 juli tot en
met zondag 1 september

Vrijdag 5 juli tot en met
vrijdag 30 augustus

DANSEN OP DE VISMARKT

ZOMEREN OP DE VISMARKT

Elke donderdag, zaterdag en zondag van
18.00 tot 22.00 uur
Vismarkt, Brugge centrum
Van begin juli tot begin september is
de Vismarkt een grote dansvloer, met
folkloredans op donderdag, salsa op zaterdag
en tango op zondag. Iedereen is welkom en
deelnemen is gratis.
Folkloredans op donderdag: 4, 11, 18 en 25
juli en 1, 8, 15, 22 en 29 augustus
Salsa op zaterdag: 6, 13, 20, 27 juli en 3, 17,
24 en 31 augustus
Tango op zondag: 7, 14, 21 en 28 juli, 4, 11, 18
en 25 augustus en 1 september
www.danskedoen.be
www.salsadebrujas.be
www.pasosdebrujas.be

Elke vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur
Vismarkt, Brugge centrum
Tot en met de laatste vrijdag van augustus kun
je weer gezellig zomeren op de Vismarkt. Vanaf
de late namiddag zorgen de lokale handelaars
er voor lekkere hapjes en drankjes.
info@dengoudenkarpel.be
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Vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli

CACTUSFESTIVAL
Vrijdag 5 juli van 16.00 tot 2.00 uur
Zaterdag 6 juli van 11.00 tot 2.00 uur
Zondag 7 juli van 11.00 tot 2.00 uur
Minnewaterpark, Brugge centrum
Brugge maakt zich op voor de komst van internationale helden als Bloc
Party, Joe Jackson, Band Of Horses, Cat Power, Neneh Cherry en vele
anderen. Ook België is goed vertegenwoordigd op dit fijne festival in het
uniek aangeklede Minnewaterpark: onder meer Oscar And The Wolf,
dEUS, Trixie Whitley, Whispering Sons, SX en Faces On TV hebben hun
komst al bevestigd. Alle muzikanten spelen volwaardige concertsets
op een en hetzelfde podium. Hartverscheurende dilemma's zijn dus
uitgesloten.
Er is kinderanimatie en een internationaal aanbod aan democratisch
geprijsde (gezonde) spijzen.
www.cactusfestival.be, info@cactusmusic.be, 050 33 20 14

Dinsdag 11 juni

Dinsdag 18 juni

Dinsdag 25 juni

Maandag 10 juni

Maandag 17 juni

Maandag 24 juni

• Signaal Radiofestival

• Buurt aan de beurt:
Sint-Kruis

• Muziekcafé Belgiek
• Signaal Radiofestival
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

Vrijdag 28 juni

• Muziekcafé Belgiek
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

• Schemertijd
Gruuthusemuseum

Donderdag 27 juni

Vrijdag 21 juni

Vrijdag 14 juni

Donderdag 20 juni

Donderdag 13 juni

Woensdag 26 juni

Woensdag 19 juni

• Buurt aan de beurt:
Christus-Koning

Woensdag 12 juni

UITNEEMBARE
ZOMERKALENDER
2019

• Buurt aan de beurt:
Sint-Andries
• Triatlon Brugge
• Straffe Streken
• Feest in 't Park
• Signaal Radiofestival
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Opening URB EGG-café

• Signaal Radiofestival
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

Zondag 30 juni

• Buurt aan de beurt:
Sint-Andries
• Euro Shop
Elfstedenronde
• Zeewijdingsprocessie
• Zeewijding
• Kruidenwandeling
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

• Euro Shop
Elfstedenronde Cyclo
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

Zaterdag 29 juni

Zondag 23 juni

Zondag 16 juni

Zaterdag 22 juni

• Buurt aan de beurt:
Zeebrugge
• Vrijwilligersbeurs
• Internationale Yogadag
• Haventriatlon Zeebrugge

Zaterdag 15 juni

Dinsdag 6 augustus

Maandag 5 augustus

• WIJKlanken

• Boerderij van Dichtbij
• WIJKlanken

Dinsdag 23 juli

Maandag 22 juli

• Boerderij van Dichtbij

• WIJKlanken
• Zomerkamp TYP10

• Zomerkamp TYP10

Dinsdag 30 juli

• Kidslab
• Klinkende Kroegen

Dinsdag 16 juli

Maandag 15 juli

Maandag 29 juli

Woensdag 24 juli

• Natuurtweedaagse
• WIJKlanken
• Uitwijken Circustoer

• Natuurtweedaagse
• Uitwijken Circustoer

Woensdag 7 augustus

• Boerderij van Dichtbij
• Kidslab
• Klinkende Kroegen

Woensdag 31 juli

• Kidslab
• Klinkende Kroegen
• Zomerkamp TYP10

Woensdag 17 juli

• 11 juliviering
• Klinkende Kroegen
• Uitwijken Circustoer

Woensdag 10 juli

Dinsdag 9 juli

Maandag 8 juli

Vrijdag 9 augustus

• Boerderij van Dichtbij
• MAfestival: Ex machina
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomeren op de Vismarkt

• Boerderij van Dichtbij
• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 8 augustus

Vrijdag 2 augustus

• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomeren op de Vismarkt

Vrijdag 26 juli

• Brugge Tripeldagen
• Zomerwandeling
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomerkamp TYP10
• Zomeren op de Vismarkt

Zaterdag 10 augustus

• MAfestival: Ex machina
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

Zaterdag 3 augustus

• Sur Plas
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

Zaterdag 27 juli

• Brugge Tripeldagen
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

Zaterdag 20 juli

Zondag 11 augustus

Kruidenwandeling
MAfestival: Ex machina
Mafestival in Lissewege
Joka zomerkamp
Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango

•
•
•
•
•

Zondag 4 augustus

• Ontmoeting met …
solidariteit
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango

Zondag 28 juli

• Brugge Tripeldagen
• Paljas Seaswim
Zeebrugge
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango

Zondag 21 juli

• Cirque Plus
• Ontmoeting met …
kunst in de stad
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Cirque Plus
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

• Cirque Plus
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomeren op de Vismarkt

Vrijdag 19 juli

Zondag 14 juli

• Buurt aan de beurt:
Sint-Pieters (slot)
• Kruidenwandeling
• Cactusfestival
• Uitwijken Circustoer
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango

Zondag 7 juli

Zaterdag 13 juli

• Buurt aan de beurt:
Binnenstad
• Cactusfestival
• Taptoe Brugge
• Uitwijken Circustoer
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

Zaterdag 6 juli

Vrijdag 12 juli

Boerderij van Dichtbij
Strandloop Zeebrugge
Cactusfestival
Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomeren op de Vismarkt

•
•
•
•

Vrijdag 5 juli

Donderdag 1 augustus

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 25 juli

• Schemertijd
Gezellemuseum
• Filmophetstrand
• Zomerkamp TYP10
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 18 juli

• 15 jaar Burgrock
• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 11 juli

Boerderij van Dichtbij
Sportkriebels
Filmophetstrand
Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

•
•
•
•

• Boerderij van Dichtbij
• Kidslab
• Klinkende Kroegen

• Boerderij van Dichtbij
• WIJKlanken

• Boerderij van Dichtbij

Donderdag 4 juli

Woensdag 3 juli

Dinsdag 2 juli

Maandag 1 juli

Woensdag 28 augustus
• Klinkende Kroegen
• Kidslab
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Dinsdag 27 augustus

• WIJKlanken

Maandag 26 augustus

• Klinkende Kroegen
• Zomerkamp

• WIJKlanken
• Zomerkamp

• Zomerkamp

Woensdag 21 augustus

Dinsdag 20 augustus

• Kidslab
• Klinkende Kroegen

• WIJKlanken

Maandag 19 augustus

Woensdag 14 augustus

Dinsdag 13 augustus

Kidslab
MAfestival: Ex machina
Joka zomerkamp
Klinkende Kroegen

Maandag 12 augustus

•
•
•
•

• MAfestival: Ex machina
• Joka zomerkamp
• WIJKlanken

• MAfestival: Ex machina
• Joka zomerkamp

• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 29 augustus

• Filmophetstrand
• Zomerkamp
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 22 augustus

• Zomerwandeling
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Konvooi
• Zomeren op de Vismarkt

Vrijdag 30 augustus

• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomerkamp
• Bomboclat Festival
• Zomeren op de Vismarkt

Vrijdag 23 augustus

• Kantdagen
• Lichtfeest Lissewege
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomeren op de Vismarkt

Festival van de Noordzee
Kantdagen
Familiedag Aan de Plas
Schemertijd SintJanshospitaal
• Filmophetstrand
• Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

•
•
•
•

MAfestival: Ex machina
Joka zomerkamp
WECANDANCE
Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Zomeren op de Vismarkt

•
•
•
•

Vrijdag 16 augustus

MAfestival: Ex machina
Joka zomerkamp
Filmophetstrand
Dansen op de Vismarkt:
folkloredans

Donderdag 15 augustus

•
•
•
•
Benenwerk
MAfestival: Ex machina
WECANDANCE
Fayard pop-up cinema
en zomerbar

• Workshop oogstfeest
• Ontmoeting met …
stadsvernieuwing
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango
• Bomboclat Festival
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

• Jubileum Koninklijke
Roeivereniging Brugge
• Speeltijd aan de plas
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Konvooi
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

Zaterdag 31 augustus

Zondag 25 augustus

• Kantdagen
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango

Zondag 18 augustus

MAfestival: Ex machina
WECANDANCE
VéloBaroque
Ontmoeting met …
gemeenplaatsen
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: tango

•
•
•
•

Zaterdag 24 augustus

• Kantdagen
• Raid of Valour
• Belgisch
kampioenschap
boogschieten
• Lichtfeest Lissewege
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Dansen op de
Vismarkt: salsa

Zaterdag 17 augustus

•
•
•
•

tot en met zondag 22 september

Openluchtconcerten
Brugse muziekkorpsen

zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september

Strandbibliotheek

maandag 1 juli tot en met
zaterdag 31 augustus

dinsdag 2 juli tot en met vrijdag 30 augustus

Zon, Zee … Zorgeloos

Kwix

vrijdag 26 juli tot en met donderdag 8 augustus

MOODS!

op woensdag 30 oktober

tot en met zondag 29 september

tot en met zondag 6 oktober

maandag 1 juli tot en met
zondag 22 september

woensdag 3 juli tot en met
zaterdag 31 augustus

zaterdag 7 september tot en met
woensdag 1 maart 2020

maandag 16 september tot start
werkzaamheden Biekorf

Onscherp: fotopresentatie

De Mena, Murillo, Zurbarán

50 jaar maanlanding

Concertgebouw Circuit

150 jaar Koninklijke
Stadsschouwburg Brugge

Geertje Vangenechten

Jabali Surfboards
tot en met dinsdag 23 juli
Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
De sleutel tot alle kunsten
tot en met zondag 18 augustus

TENTOONSTELLINGEN:

Kidslab

Kunstproject voor personen
maandag 2 september 2019 tot en met
met dementie
maandag 29 juni 2020, elke maandag
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Kruidenwandeling
op zondag 6 oktober

dinsdag 16 juli tot en met
zaterdag 14 september

Kathedraalfestival

vrijdag 5 juli tot en met vrijdag
elke vrijdag
Dinsdag3010augustus,
september
Woensdag 11 september
vrijdag 12 juli tot en met zondag 22 september

maandag 1 juli tot en met donderdag
29 augustus (gesloten op donderdag
11 juli en donderdag 25 augustus)

Vakantiewerking Kwibus

Apero Watersporten
Maandag 9 september
Beelden in het Witte Dorp

zaterdag 29 juni tot en met zondag 8 september

URB EGG-café

Uitwijken Septembertoer
zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september
Zomerzwemmen in de Coupure
zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september

zaterdag 22 juni tot en met
zondag 1 september

Sport@Strand strandanimatie

After work windsurf / SUP/ zeilen tot en met dinsdag 24 september, elke dinsdag

tot en met vrijdag 30 augustus

Zomeren op de Vismarkt

EN VERDER:

• Kookeet

Maandag 30 september

• Uitwijken Septembertoer

• Uitwijken Septembertoer

Vrijdag 27 september

• Uitwijken Septembertoer

• Uitwijken Septembertoer

Donderdag 26 september

Vrijdag 20 september

• Uitwijken Septembertoer
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

• Uitwijken Septembertoer

Donderdag 19 september

Vrijdag 13 september

• Uitwijken Septembertoer

Vrijdag 6 september

Donderdag 12 september

• Uitwijken Septembertoer

Donderdag 5 september

• Musical 3 musketiers
en re-enactment
• Uitwijken Septembertoer
• Kookeet

Zaterdag 28 september

• Slotconcert
Beiaardzomerseizoen
2019
• Uitwijken Septembertoer

Zaterdag 21 september

• Uitwijken Septembertoer
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

Zaterdag 14 september

• Uitwijken Septembertoer
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar

Zaterdag 7 september

• Uitwijken Septembertoer
• Kookeet

Zondag 29 september

• Uitwijken Septembertoer

Zondag 22 september

• Inhuldiging Peter
Slabbynckplein
• Autoloze Zondag
• Uitwijken Septembertoer

Zondag 15 september

• Kruidenwandeling
• Open
monumentendagen
Brugge
• Uitwijken Septembertoer
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Slot URB EGG-café

Zondag 8 september

• Speeltijd Aan de Plas
• Kaasmarkt
• Fayard pop-up cinema
en zomerbar
• Konvooi
• Dansen op de
Vismarkt: tango

Zondag 1 september
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Vrijdag 5 juli

STRANDLOOP ZEEBRUGGE
Kidsrun vanaf 19.30 uur, 5- en
10-kilometerloop vanaf 20.00 uur
Badengebouw, Zeedijk, Zeebrugge
De openingsmanche van het Loopcriterium
van de Kust is een wedstrijd voor iedereen.
Het gevarieerde parcours voert je langs
de Zeedijk, het brede Zeebrugse strand
en over de Saint-George’s Day-wandeling,
de promenade die uitstrekt tot in zee. Er
is een kidsrun (700 meter) en een 5- en
10-kilometerloop. Er is bevoorrading
onderweg en bij aankomst. De elektronische
tijdsregistratie zorgt voor accuraat gemeten
tijden.
www.brugge.be/strandloopzeebrugge
sportdienst@brugge.be
050 47 54 70

brugge.be

Vrijdag 5 juli tot en met
vrijdag 30 augustus

APERO/WATERSPORTEN
Elke vrijdag van juli en augustus
Van 16.30 tot 22.00 uur
Recreatiedomein Aan de Plas,
Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters
Bij droog weer zet je in juli en augustus
gezellig het weekend in Aan de Plas. Met je
vrienden en familie geniet je tussen 16.30 en
22.00 uur van muziek en animatie. Tot 20.00
uur kun je watersportmateriaal huren.
www.aandeplas.be/event
sport@aandeplas.be
0493 51 30 92

Zaterdag 6 juli

TAPTOE BRUGGE
Van 20.00 tot 22.00 uur
(voorprogramma vanaf 19.00 uur)
Burg, Brugge centrum
De 32ste editie van de Taptoe Brugge is een
non-stop spektakel met de beste binnen- en
buitenlandse topshowkorpsen. Met de Burg
als uniek decor brengen bands uit Engeland,
België en Nederland prachtige en flitsende
shows. De begeleiding van de Brugse beiaard
is uniek in de wereld.
Tickets kosten 10 euro (staanplaatsen) en 40
euro (zitplaatsen) en zijn te koop op maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur
in Noordzandstraat 52, 8000 Brugge.
www.taptoebrugge.be
info@taptoebrugge.be
050 31 87 64
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Zaterdag 6 tot en met woensdag 10 juli

UITWIJKEN CIRCUSTOER
Bar open om 19.00 uur
Circusvoorstelling om 19.30 uur
Vijf Brugse wijken

Maandag 8 en
dinsdag 9 juli

Bewoners van vijf Brugse buurten worden vijf avonden op een rij
getrakteerd op een gratis circusact. De circustoer is de voorbode
van het gratis circusfestival Cirque Plus.

NATUURTWEEDAAGSE

Een rits beloftevolle, professionele, jonge, internationale makers
bundelen hun circus-skills en tonen het allerbeste van zichzelf.
Ze hebben behalve circus nog iets gemeen: hun regisseur. Gab
Bondewel ademt circus. Hij is docent, maker en speler. Hij
werkte als jongleerdocent in Brussel en speelde bij Le Cirque
Démocratique de la Belgique en Shake That.
Gab loodste de jonge makers doorheen een intensief parcours en
maakte een voorstelling speciaal voor de Uitwijken Circustoer en
Cirque Plus.
Zaterdag 6 juli
Zeezwaluwstraat, Lissewege
Zondag 7 juli
Grasplein Amaat Vynckestraat, Dudzele
Maandag 8 juli
Grasplein ter hoogte van de Paul Gilsonstraat,
		Sint-Andries
Dinsdag 9 juli
Konijnenpijp, Sint-Michiels
Woensdag 10 juli Matmeers, Assebroek
(onder voorbehoud van wijzigingen)
Uitwijken is een project van de Culturele Wijkwerking van Brugge Plus in samenwerking met de Brugse Buurtcheques.
www.uitwijken.be
info@uitwijken.be
050 44 20 02
Volg Uitwijken op Facebook en Instagram

Van 9.00 tot 16.00 uur
Natuurcentrum Beisbroek,
Zeeweg 96, Sint-Andries
Kinderen van 7 tot 12 jaar dompelen zich
twee dagen onder in de wondere natuur.
Samen met hun vriendjes en een deskundige
gids trekken ze eropuit en ontdekken ze bos
en heide. Met hun natuurvondsten gaan ze
als volleerde professoren creatief aan de
slag in het Kidslabo.
Deelnemen kost 10 euro per kind.
Inschrijven: vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/kidslab
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20
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Woensdag 10 en donderdag 11 juli

GULDENSPORENVIERING
De Guldensporenviering in Brugge betekent drie dagen feest, met de Breydel en De Coninck wandeltocht, de klassieke viering met gratis optredens
en het jongerenmuziekfestival Burgrock. De Burg vormt de uitvalbasis voor het twee dagen durende muziekfestijn.

Woensdag 10 juli

Donderdag 11 juli

11 JULIVIERING

15 JAAR BURGROCK

MET PART TIME REBELS EN BELLE PEREZ

GRATIS MUZIEKFESTIVAL

Van 20.30 tot 0.00 uur
Burg, Brugge centrum

Van 14.30 tot 0.00 uur
Burg, Brugge centrum

Eerst warmt Part Time Rebels, de nieuwe band rond Bruggeling Tommy
Vlaeminck het publiek op. Zij brengen een mix van blues, funk en rock'n-roll. Daarna mag Belle Perez de toeschouwers in extase brengen.
Belle treedt al twintig jaar op en brengt ‘Fiesta Perez’. Deze nieuwe
show bevat al haar hits en die brengt ze met flair en klasse.

Op 11 juli is Burgrock aan zijn feestelijke vijftiende editie toe. Tijdens dit
jongerenluik van de Guldensporenviering krijgt talent uit de regio een
podiumkans. Dit jaar nemen de winnaars van de laatste jaren het in een
ultieme rockrally tegen elkaar op.
Twee kleppers sluiten dit gratis festival af. Les Truttes, zowat de beste
coverband van de Lage Landen, brengt met een ongeziene energie
en overgave een muziekspektakel dat doorspekt is met humor en
zelfrelativering. Dirk Stoops zorgt voor de kers op de taart. Vijf jaar na
zijn vorige passage maakt hij het feest compleet met zijn ‘Big Balloon
Show’.
www.facebook.com/burgrockbrugge
roelandvddriessche@hotmail.com
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Vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli

CIRQUE PLUS
GRATIS CIRCUSFESTIVAL
Van 13.30 tot 22.00 uur
Tuin Grootseminarie, ingang via Peterseliestraat, Brugge
centrum
Een keer per jaar zwaaien de poorten van het Grootseminarie
open voor Cirque Plus, een gratis* circusfestival dat
doorspekt is met humor, acrobatie, spektakel, emotie en
heel veel sfeer. Binnen- en buitenlandse artiesten palmen
drie dagen lang de meest gastvrije tuin van Brugge in en
brengen er circus van de bovenste plank.
* Enkel de avondvoorstelling ‘Les Dodos’ van Le P’tit Cirk is betalend.

www.cirqueplus.be

AVONDVOORSTELLING
LES DODOS: LE P’TIT CIRK
Van 21.00 uur tot 22.30 uur
Tent in tuin Grootseminarie, ingang via Peterseliestraat,
Brugge centrum
Geef je ogen en oren de kost, want de artiesten van Le P’tit
Cirk laten zich niet in een hokje drummen. ‘Les Dodos’ schotelt
je een absurde mix voor van acrobatie, humor en livemuziek.
Naast acrobatische capriolen passeren heel wat instrumenten
de revue, met de gitaar in een glansrol. Niet minder dan
56 gitaren passeren de revue, en niet enkel om bespeeld te
worden. Iedereen vanaf zes jaar is welkom in de circustent om
er te beleven hoe ‘Les Dodos’ dweept met de zwaartekracht en
het net niet vliegen.
Tickets koop je bij in In&Uit Brugge, ‘t Zand 34. Ze kosten 8 euro (-18 jaar) en 12
euro, exclusief 1 euro reservatiekost.
070 22 12 12 (0,30 euro per minuut)
www.ticketsbrugge.be
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Vrijdag 12 juli tot en met
zondag 22 september

BEELDEN IN HET
WITTE DORP
Centrum Lissewege en site
voormalige abdij Ter Doest

van

de

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

Maandag 15 tot en
met vrijdag 19 juli

ZOMERKAMP TYP10
Van 9.00 tot 17.00 uur
Freinetschool De Boomhut,
Koning Leopold III-laan 102, Sint-Andries
Leer spelenderwijs en zonder tijdsdruk blind
typen tijdens een superleuk Typ10 kamp. Een
week lang zijn er telkens twee lessen Typ10
per dag. Die worden aangevuld met plezierige
activiteiten. Dankzij de onlinemodule kun je
nog een heel jaar thuis oefenen.
Deelnemers brengen zelf hun goed humeur,
laptop en lunchpakket mee. De organisatoren zorgen voor fruit, een koek, water, superleuke lesgevers en activiteiten.
Het kamp is geschikt voor kinderen vanaf 10
jaar en telt maximaal zestien deelnemers.
Snel inschrijven via de website is dus de
boodschap!
www.typ10.be/nl/zomerkamp
heidi.ernots@c-explore.com
0498 10 81 73
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Dinsdag 16 juli tot en met
zaterdag 14 september

KATHEDRAALFESTIVAL
ZOMERCONCERTEN
20.30 uur
Sint-Salvatorskathedraal,
Sint-Salvatorskoorstraat 8, Brugge centrum
Het Kathedraalfestival is aan zijn 66ste editie
toe. In de Sint-Salvatorskathedraal vinden er
tijdens de zomermaanden tien concerten plaats.
In juli zijn dat de traditionele orgelconcerten
met gerenommeerde Europese gastorganisten.
In augustus en september staan er enkele
duoconcerten gepland. Het slotconcert brengt een
unieke combinatie van orgel en dans.
Dinsdag 16 juli
Orgelrecital Juan Paradell Solé (Spanje)
Toegangsprijs: 9 euro
Vrijdag 19 juli
Orgelrecital Ignace Michiels (België)
Toegangsprijs: 9 euro
Dinsdag 23 juli
Orgelrecital Luca Benedicti (Italië)
Toegangsprijs: 9 euro
Vrijdag 26 juli
Orgelrecital Joachim Neugart (Duitsland)
Toegangsprijs: 9 euro
Dinsdag 6 augustus
Duorecital Matthias Schlubeck, panfluit (Duitsland)
& Ignace Michiels, orgel (België)
Toegangsprijs: 10 euro
Vrijdag 9 augustus
Duorecital Alexander Ponet, percussie & Luc
Ponet, orgel (België)
Toegangsprijs: 10 euro
Vrijdag 16 augustus
Orgelrecital Dariusz Bakowski-Kois (Polen)
Toegangsprijs: 10 euro
Dinsdag 20 augustus
Orgelrecital Willem Harold Boog (Nederland)
Toegangsprijs: 10 euro
Zaterdag 7 september
Duorecital Bart Coppé, trompet & Ignace Michiels,
orgel (België)
Toegangsprijs: 10 euro
Zaterdag 14 september
‘Orgel en Dans’: Katrien Mannaert, orgel, Jade
Derudder & Myrthe Vandeweerd, dans (België)
Toegangsprijs: 12 euro
Tickets in voorverkoop: Parallax herenkleding, Zuidzandstraat 17,
8000 Brugge, 050 33 23 02
www.kathedraalconcerten.be
0476 75 63 85

Donderdag 18 juli

SCHEMERTIJD
GEZELLEMUSEUM
OPENLUCHTBIOSCOOP
Van 20.00 tot 0.00 uur
Gezellemuseum, Rolweg 64,
Brugge centrum
Na de gewone openingsuren wordt de
sfeervolle tuin van het Gezellemuseum
omgetoverd tot een openluchtbioscoop.
Dankzij de samenwerking met MOOOV zie
je de film ‘Paterson’ van Jim Jarmusch.
Daarin volg je buschauffeur Paterson die
woont in … Paterson, New Jersey, een stad
van dichters, van William Carlos Williams tot
Allan Ginsberg. Wanneer hij tijd heeft, schrijft
de zwijgzame maar niet onverschillige
hoofdrolspeler gedichten. Hij kijkt, luistert,
wandelt en dicht de sleur weg. De film is
een ongehaaste, elegante zoektocht naar de
poëzie die ons omringt.
Als poëtische opwarmer kun je tussen 20.00
en 22.00 uur een rondleiding in het museum
meepikken.
Bij regenweer wordt de film afgelast.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Vrijdag 19 tot en met
zondag 21 juli

Vrijdag 19 juli en
vrijdag 30 augustus

BRUGGE TRIPELDAGEN

ZOMERWANDELING

(BIJNA) GRATIS MUZIKAAL
VOLKSFEEST

Van 19.00 tot 21.00 uur
Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96,
Sint-Andries

Vrijdag en zaterdag van 20.00 tot 0.00 uur
Zondag van 18.30 tot 0.00 uur
Markt, Brugge centrum
In het kader van de nationale feestdag en
in opdracht van Stad Brugge organiseert
het Comité voor Initiatief Brugge de Brugge
Tripeldagen. Het concept van dit muzikale
volksfeest volgt een vast stramien: drie
dagen lang populair amusement op de
Markt, het kloppende hart van Brugge.
Iedereen komt aan zijn muzikale trekken. Om
deel te nemen betaal je de eerste twee dagen
2 euro. De derde dag is de toegang gratis. Op
het programma dit jaar: Cosy Corner, Willy
Sommers en Baba Yega op vrijdag 19 juli,
Gene Thomas en Dana Winner op zaterdag
20 juli en Cajun Moon en het meezingfeest
Vlaanderen Zingt op zondag 21 juli.
www.comitevoorinitiatief.be
info@comitevoorinitiatief.be

Deze avondwandeling leidt je door de
bossen en de heide van het Natuurcentrum.
Laat je zintuigen prikkelen en ondervind
hoe de natuur zich klaarmaakt voor de
nacht. Intussen vertelt de gids over de rijke
geschiedenis van het domein Beisbroek –
Chartreuzinnenbos en Tudor.
Deelnemen kost 2 euro per persoon.
Inschrijven: vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20

Zondag 21 juli

PALJAS SEASWIM
ZEEBRUGGE
Vanaf 18.15 uur
Start op het strand van Zeebrugge, aan
Surfclub Icarus
Voor de derde keer organiseren de
Langereizwemmers de Paljas Seaswim. De
wedstrijd staat dit jaar voor de eerste keer
op de competitiekalender van de Vlaamse
Zwemfederatie. De deelnemers zwemmen in
vier reeksen (mannen, vrouwen, schoolslag
en vrije slag) en volgens verschillende
leeftijdscategorieën.
www.langerei.be
sportdienst @brugge.be
050 47 54 70
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Vrijdag 26 juli tot en met
donderdag 8 augustus

MOODS!
Gratis concerten op de Burg,
Brugge centrum
Betalende concerten op het binnenplein
van het Belfort of bij slecht weer in de MaZ ,
Magdalenastraat 27, Sint-Andries
Ook deze zomer staat Moods! weer vol
goesting klaar om sfeer te strooien in de
Brugse binnenstad. Verspreid over acht
concertavonden neemt het stadsfestival
je op sleeptouw voor een veelkleurige en
verrassende mondiale muziektrip. Onder
meer Intergalactic Lovers, Hydrogen Sea,
Les Negresses Vertes, Ertebrekers en The
Proclaimers tekenen present. Meer info vind
je op de website.
www.moodsbrugge.be
info@cactusmusic.be
050 33 20 14

Zaterdag 10 augustus

BENENWERK

Van 18.00 tot 2.00 uur
Binnenstad
Haal tijdens de achttiende editie van Benenwerk 'Ballroom Brugeoise', opnieuw
de beste danser in je naar boven.
Livebands en dj's nemen je op sleeptouw voor een dansmarathon langs uiteenlopende ballrooms verspreid over de
Brugse binnenstad.
www.benenwerk.be
info@strictotempo.be
050 33 20 14
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Zondag 4 augustus

MAFESTIVAL IN LISSEWEGE
TROIS RENCONTRES
Vrijdag 2 tot en met
zondag 11 augustus

MAFESTIVAL 2019
Zaterdag 27 juli

SUR PLAS
JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG
Van 13.00 tot 23.00 uur
Recreatiedomein Aan de Plas, Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters
Sur Plas verwent je met een muzikale mix
van soul, funk, hip hop, disco, world en house
en met foodtrucks, boetiekjes, een kidsarea,
watersport en yoga. De toegang is gratis.
Eten en drank betaal je met bonnetjes. Tegen
voordelige tarieven kun je deelnemen aan
watersport, initiaties, workshops …
www.aandeplas.be/domein/sur-plas/
sport@aandeplas.be
0493 51 30 92

EX MACHINA: GOD,
MENS & MACHINE

Van 11.00 tot 18.30 uur
Kerk en schuur Ter Doest, Lissewege
Artiesten met verschillende achtergronden
verkennen elkaars instrumenten en tradities.
In drie concerten gaan hun culturen en stijlen
met elkaar in dialoog.
www.mafestival.be

Verschillende locaties en uren, Brugge en
het Ommeland

Zondag 11 augustus

VÉLOBAROQUE& mac
God, mens

Onder de titel 'Ex machina' verkent het
MAfestival de intrigerende band tussen god,
mens en machine. Dankzij de technologie
wordt de mens slimmer, gezonder en
ouder. Mensen gaan steeds meer lijken
op de ongenaakbare goden die ze altijd al
aanbeden. Volgens Yuval Noah Harari, auteur
van de recente bestseller Homo Deus, leidt
dit onvermoeibare vooruitgangsoptimisme
uiteindelijk tot de uitroeiing van ons eigen
bestaan. Komt na de hoogmoed dus ook de
val? Het MAfestival zoekt naar antwoorden
en gidst het publiek langs muziek over
menselijke goden, goddelijke mensen, de
opkomst van muzikale machines en de
schaduwzijde van de technologie.

MUZIKALE FIETSTOCHT DOOR
HET BRUGSE OMMELAND

Van 10.00 tot 18.30 uur
Start en aankomst inVox
Lissewege
Luminis

02 — 11.08
2019

www.mafestival.be

• Tim
Ultima
Thule
Elk jaar combineert
VéloBaroque
oude • Fe
muziek met een fietstocht door het Brugse
Cappella
Mediter
Ommeland. Langs een
parcours van
30
kilometer richting kust word je verrast door
avontuurlijke concerten op unieke locaties.
www.velobaroque.be

mafes
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Zondag 4 tot en met
vrijdag 9 augustus

Vrijdag 9 tot en met
zondag 11 augustus

JOKA ZOMERKAMP
REGINA COELI

WECANDANCE

Regina Coeli, Koning Leopold III-laan 4,
Sint-Andries

Vrijdag van 17.00 tot 0.00 uur, zaterdag en
zondag van 12.00 tot 1.00 uur
Zeedijk en strand, Zeebrugge

Ben je 16 jaar of ouder en geïnteresseerd in
vrijwilligerswerk? Schrijf je dan in voor een
Joka-kamp in een Brugse zorgvoorziening.
Tijdens het kamp leef je samen met de
bewoners (bv. ouderen of mensen met een
beperking) en de andere vrijwilligers. Je
animeert, geeft extra aandacht, bedenkt
leuke spelletjes en verwent de bewoners
met zang, een uitstap, een beautysalon,
lekker eten … Zo bezorg je ook jezelf een
onvergetelijke vakantie.
Inschrijven doe je via de website. Ontdek er
ook andere Joka-kampen.
www.jokaweb.be
info@jokaweb.be
02 248 10 42

ELECTRONIC BEACH FESTIVAL

De zevende editie van het electronic beach
festival WECANDANCE strijkt weer neer op
het Zeebrugse strand. Haal alvast je kleren
met dierenprints en camouflagekleuren uit
de kast en zoek de meest avontuurlijke accessoires bij elkaar, want deze keer is het thema Safari Nomads. Tijdens deze drie dagen
durende editie geniet je van (inter)nationaal
muziektalent op vijf podia en een livestage.
Houd je safarihoed dus stevig vast en beleef
het avontuur!
www.wecandance.be
info@wecandance.be
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Donderdag 15 augustus

Donderdag 15 augustus

Donderdag 15 augustus

FESTIVAL VAN DE NOORDZEE

FAMILIEDAG AAN DE PLAS

(CULINAIR) AVONTUUR IN
ZEEBRUGGE

Van 10.00 tot 18.00 uur
Recreatiedomein Aan de Plas, Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters

SCHEMERTIJD
SINT-JANSHOSPITAAL

Van 12.00 tot 2.00 uur
Oude Vismijnsite, Tijdokstraat en Rederskaai, Zeebrugge
Op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart strijkt
het Festival van de Noordzee weer neer in
hartje Zeebrugge. Tijdens tal van activiteiten
proef je van al het lekkers dat de Noordzee
te bieden heeft. Neem een kijkje aan de
demostanden en verwen je smaakpapillen
aan de eetkraampjes. Leer hoe je het best
garnalen pelt en vis fileert of ding mee naar
het kroontje van Visambassadrice. Ook de
vele optredens, de straatanimatie en de
gezellige terrasjes en pop-up bars zijn een
bezoekje meer dan waard.
www.visitbruges.be/nl/kust/zeebrugge

Op en rond het water Aan de Plas is er
voor het hele gezin heel wat te beleven.
Je kunt er picknicken, deelnemen aan
workshops, watersport, de voorstelling ‘De
droomverteller’ bijwonen en zoveel meer.
Voor de gelegenheid organiseert Natuurpunt
Brugge een speciale familiewandeling.
In samenwerking met de Gezinsbond
www.aandeplas.be/event/familiedag
sport@aandeplas.be
0493 51 30 92

Van 17.00 tot 21.00 uur
Mariastraat 38, Brugge centrum
Op 15 augustus krijg je de kans om in alle
rust te genieten van een avondlijk bezoek
aan de permanente collectie van het SintJanshospitaal en de tentoonstelling 'De
Mena, Murillo, Zurbarán. Meesters van de
Spaanse barok' in het bijzonder.
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11
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Donderdag 15 tot en met
zondag 18 augustus

Vrijdag 16 en zaterdag
17 augustus

KANTDAGEN

LICHTFEEST LISSEWEGE

Van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 10.00
tot 16.00 uur
Huisbrouwerij De Halve Maan, Walplein 26,
Brugge centrum

21.00 tot 23.30 uur
Centrum Lissewege

Vier dagen lang stellen heel wat kantverenigingen zichzelf en hun kunstambacht voor
aan duizenden bezoekers.
In Huisbrouwerij De Halve Maan presenteert
het
Kantcentrum/Kantmuseum
onder
meer zijn cursussen en zijn jeugdafdeling.
De jongeren stellen hun project ‘Letters’
tentoon en zijn zelf aanwezig om te klossen.
Dit jaar is er ook een tweedehandsmarkt met
kantwerk en -materialen.
De toegang is gratis.
www.kantcentrum.eu
info@kantcentrum.eu
050 33 00 72

Een keer per jaar laten de Lissewegenaars
en tal van artiesten en organisaties het
witte polderdorp baden in sfeervol licht.
De combinatie van muziek, installaties met
vuur, straattheater en honderden kaarsjes
zorgt voor een intieme en gezellige sfeer.
De leerlingen van de Stedelijke Basischool
Ter Poorten presenteren dit jaar twee mooie
installaties waaraan ze zelf gewerkt hebben.
Het hele programma is gratis en speelt
zich af langs een feeëriek parcours door
Lissewege.
www.lichtfeestlissewege.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02

Zaterdag 17 augustus

RAID OF VALOUR –
URBAN OBSTACLE RUN
Van 10.00 tot 17.30 uur
Marktplein, Zeebrugge
Neem deel aan een van de gezelligste en
leukste obstacle runs van Vlaanderen. Het
parcours leidt langs de straten, pleinen,
parken, tuinen en verborgen pareltjes van
Zeebrugge. Onderweg moet je enkele pittige
en plezante hindernissen overwinnen en dat
vereist het nodige doorzettingsvermogen,
enige uithouding en soms wat teamgeest.
Dit jaar kun je kiezen voor een aangepast
parcours van 5 of 10 kilometer. Je kunt
het uitgestippelde traject een of twee
keer afleggen. Er zijn minimaal twintig
hindernissen per ronde.
raidofvalour.be
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Zaterdag 17 augustus

BELGISCH KAMPIOENSCHAP
BOOGSCHIETEN STAANDE
WIP VOOR JEUGD
Van 9.30 tot 18.30 uur
Dudzele K.S.S. Gilde Eendracht maakt
macht, Stokerij 9, Dudzele
De Koninklijke Nationale Bond der Belgische
Wipschutters vzw organiseert samen met de
Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan
Eendracht Maakt Macht Dudzele, het Belgische kampioenschap boogschieten staande
wip voor de jeugd. Drie categorieën strijden
om de titel: miniemen (6 tot 10 jaar), scholieren (11 tot 14 jaar) en junioren (15 tot 18 jaar).
Om punten te winnen, schieten de deelnemers naar een volle wip blokvogels.
www.knbbw.be/shootings/dudzele-kampioenschap-enkoningsschieting-van-belgie
0487 51 87 75
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Maandag 19 tot en met
vrijdag 23 augustus

Vrijdag 23 en zaterdag
24 augustus

ZOMERKAMP

BOMBOCLAT

Van 9.00 tot 16.00 uur
Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96,
Sint-Andries
Ben je tussen 9 en 12? Ben je gefascineerd
door sterren en planeten? Ga je graag op
zoek naar kriebeldiertjes of geniet je gewoon
van buiten zijn? Dan is dit zomerkamp zeker
iets voor jou. Reis door het heelal en ga op
ontdekking in de natuur!
Deelnemen kost 75 euro.
Inschrijven: www.cozmix.be
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20
Een samenwerking tussen Natuurcentrum
Brugge en Volkssterrenwacht Cozmix

AFROBEATS EN DANCEHALLFESTIVAL
Van 15.00 tot 1.00 uur
Evenementenplatform, strand Zeebrugge
Bomboclat Festival is een tropisch festival
op het strand van Zeebrugge. Je kunt er
losgaan op de beste hedendaagse afrobeats
en dancehall. Het festival verwelkomt ook de
jongsten in een kinderdorp onder toezicht
van professionele monitoren.
Je kunt je tegoed doen aan de lekkerste
wereldgerechten, wegdromen in de gezellige
shops of het beste van jezelf geven in de Afro
Temple en de Dancehall.
www.bomboclat.be
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Zondag 25 augustus

OOGSTFEEST, OP BEZOEK
BIJ DE GEZELLEN
VIER DE SEIZOENEN WORKSHOP
Van 14.00 tot 16.00 uur
Tuin Gezellemuseum, Rolweg 64,
Brugge centrum
Vroeger ging het binnenhalen van de
nieuwe oogst gepaard met een groot feest.
Een nieuwe oogst betekende eten en eten
betekende leven. Met een oogstfeest vierden
onze voorouders de verbintenis tussen mens
en land.
Omdat de verstedelijkte mens steeds meer
vervreemdt van wat hij eet, haalt Musea
Brugge de band met de natuur terug aan. De
Gezellen leiden je rond in hun ecologische
moestuin in de stad. Met heerlijke groenten
uit de tuin maak je samen soep. Peter
Vandermeersch van de Vegetarische
Kookschool De Zonnekeuken steekt daarbij
een handje toe. Terwijl de soep gaart,
introduceert Heidi Demeyer van de Gezellen
jong en oud in het wilgenvlechten.
Inschrijven is vereist via
musea.reservatie@brugge.be (ten laatste op
donderdag 22 augustus).
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

Zaterdag 31 augustus
Vrijdag 30 augustus tot en
met zondag 1 september

KONVOOI
KUNSTENFESTIVAL IN DE HAVEN
Vrijdag vanaf 17.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur
Het Entrepot en omgeving, Binnenweg 4,
Sint-Jozef
De strafste bands, de coolste kunst en
de hipste dj’s spoelen aan in de Brugse
achterhaven. Het Entrepot gaf vijf
kunstenaars/collectieven carte blanche om
er een gloednieuw kunstenfestival op poten
te zetten.
Op het kunstenparcours langs de dokken,
de containers, de kranen en natuurlijk
het water zie je kunstenaars, performers
en muzikanten aan het werk. De site van
Het Entrepot wordt een festivalterrein met
een zomerbar, foodcorner, liveshows en
afterparty’s tot in de vroege uurtjes.
www.hetentrepot.be
info@hetentrepot.be
050 47 07 80

KONINKLIJKE
ROEIVERENIGING BRUGGE
VIERT 150 JAAR JUBILEUM
REGATTA, FANCY FAIR, FOOD,
DRINKS & MUSIC

Van 10.00 tot 22.30 uur
Clubhuis Koninklijke Roeivereniging Brugge, Waggelwater 4, Brugge centrum
In 1869 organiseerde de Koninklijke
Roeivereniging Brugge (KRB) voor de
eerste keer een roeiregatta in Brugge.
Deze feestelijke gebeurtenis zorgde voor
gezellige drukte op en rond het water. Er
werd gepicknickt op het gras en overal zag je
kleurrijke wimpels en zonnehoeden.
Dit magische evenement kun je helemaal
herbeleven. Op de laatste dag van de
officiële schoolvakantie geniet je in en rond
het Clubhuis van verschillende regatta’s,
opwindende randanimatie, een verfrissend
drankje en een lekkere hap. Intussen mogen
de kinderen deelnemen aan de Fancy Fair
games. ’s Avonds kun je de benen losgooien
op de muziek van een coverband.
rowing@krbrugge.be
www.krbrugge.be
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Maandag 2 september
tot en met
maandag 29 juni 2020

LESSENREEKS
KUNSTPROJECT VOOR
PERSONEN MET DEMENTIE
Zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september

SPEELTIJD AAN DE PLAS
AFSCHEID VAN EEN
HEERLIJKE VAKANTIE
Zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Recreatiedomein Aan de Plas, Blankenbergse Dijk 75, Sint-Pieters
Dankzij De Driehoek, de Gezinsbond en
Natuurpunt Brugge beleef je met het hele
gezin een onvergetelijke tweedaagse aan
het water. Leef je uit op de springkastelen
(waarvan een op het water), bouw je eigen
huisje, ga op zoektocht en speel op de
zelfgemaakte speeltuigen. Er is ook een
stand met glittertattoos en gekke kapsels en
je kunt je urenlang uitleven in verschillende
watersporten. Deelnemen aan dit alles is
gratis. Enkel voor de watersportactiviteiten
betaal je 5 euro per deelnemer (huur
materiaal en verzekering, begeleiding van
animatoren).
www.aandeplas.be/event/speeltijdaandeplas
sport@aandeplas.be
0493 51 30 92

Zondag 1 september

KAASMARKT BRUGGE
Van 9.30 tot 18.00 uur
‘t Zand, Brugge centrum
De eerste dag van september slaat de
Kaasmarkt zijn tenten op op ’t Zand. Aan
meer dan vijftig kraampjes proef je gratis
van meer dan honderd soorten kaas uit
binnen- en buitenland. Daarnaast maak je
kennis met alpenhoornblazers, kaasdragers,
het blaaskappellenfestival VLAMO en de
Brugse Autonome Bierproevers. Voor de
allerkleinsten is er uitgebreide animatie.
www.kaasmarktbrugge.be
info@kaasmarktbrugge.be
051 27 06 00

‘KUNST VERWOORDT WAAR TAAL TEKORT
SCHIET, ONTROERT 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 krijgt
deze groep mensen 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
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Donderdag 5 tot en met
zondag 29 september

UITWIJKEN
SEPTEMBERTOER
Donderdag 5 tot en met zondag 8 september: speelplein Oorlogsvrijwilligerslaan
ter hoogte van huisnr.8, Sint-Andries
Donderdag 12 tot en met zondag 15 september: Ghandiplein, Sint-Jozef
Donderdag 19 tot en met zondag 22 september: speelplein Paalbos, Ter Lo, SintKruis
Donderdag 26 tot en met zondag 29 september: groenzone achter TIR in de Schijfstraat
(ter hoogte van huisnr. 59), Assebroek
Uitwijken brengt cultuur tot in de voortuinen
van bewoners van Brugse deelgemeenten.
Het programma van de Septembertoer
is bijzonder gevarieerd, met theater,
openluchtcinema, muziek, circus met
Belgische en internationale artiesten,
workshops en nog veel meer.
Een bezoek aan Uitwijken is volledig gratis.
Je ontmoet er je buren, vrienden, familie,
toevallige passanten, bezoekers van
ver buiten de wijk en de artiesten die er
optreden. Het is ook een prima gelegenheid
om voorstellingen te bekijken, een kop koffie
of een pint te drinken of deel te nemen aan
een workshop.
www.uitwijken.be
info@bruggeplus.be
050 44 20 02
Volg Uitwijken ook op Facebook en Instagram.

Zaterdag 7 september
tot en met woensdag
1 maart 2020

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 werden plannen gemaakt door zes
architecten.
Ook de programmering maakte de voorbije
150 jaar een enorme evolutie door: van
een elitaire schouwburg waar de klassen
letterlijk werden gescheiden tot een open
cultuurhuis dat modern theater en een ruim
publiek verwelkomt.
Een organisatie van Musea Brugge en Cultuurcentrum
Brugge met medewerking van Stadsarchief Brugge,
dienst Monumentenzorg & Erfgoed Brugge en HOWEST
www.museabrugge.be
musea@brugge.be
050 44 87 11

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 die daarop volgden, 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 (vanaf midden augustus)
omd@brugge.be
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Maandag 16
september tot start
werkzaamheden Biekorf
Zondag 15 september

Zondag 15 september

FEESTELIJKE INHULDIGING
PETER SLABBYNCKPLEIN

AUTOLOZE ZONDAG

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

MET O.A. CULTUURMARKT,
KROENKELEN EN MOBIMARKT
Van 10.00 tot 18.00 uur
Binnenstad
Tijdens Autoloze Zondag op 15 september
worden de auto’s tijdelijk uit de binnenstad
gebannen en krijgen fietsers en voetgangers
vrij spel. De hele dag kun je deelnemen aan
verschillende leuke activiteiten zoals Kroenkelen, de Cultuurmarkt, de MobiMarkt, de
leuke badeendjesroute van de Jeugddienst
en veel meer. Lady Linn And Her Magnificent
Big Band zorgen voor het muzikale slotakkoord op de Burg.
Het volledige programma volgt en vind je binnenkort op www.brugge.be/autolozezondag.
dienst.organiseren@brugge.be
050 44 83 88

TENTOONSTELLING GEERTJE
VANGENECHTEN
KOMEDIE VAN HET MENSELIJK
TEKORT - COMÉDIE DE LA
CONDITION HUMAINE
Elke weekdag van 13.00 tot 17.00 uur
Brugotta Hal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 8,
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 met
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 verbeelding.
www.ccbrugge.be
cultuurcentrum@brugge.be
050 44 30 60
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Zaterdag 21 september

Zaterdag 28 september

WIM BERTELOOT & ISHTAR

MUSICAL 3 MUSKETIERS & RE-ENACTMENT

SLOTCONCERT
BEIAARDZOMERSEIZOEN 2019

OFFICIEEL STARTSCHOT VAN 150 JAAR
KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG

Van 20.00 tot 21.30 uur
Binnenkoer Belfort, Markt 7 (bij regenweer: Stadshallen), Brugge centrum

Van 19.00 tot 22.30 uur
Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, Brugge centrum

Speciaal voor het slotconcert van het
beiaardzomerseizoen 2019, spelen de leden
van Ishtar samen met stadsbeiaardier Wim
Berteloot. Een selectie uit het uitgebreid
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

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 deze 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
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Zaterdag 28 tot en met
maandag 30 september

KOOKEET
CULINAIR FESTIVAL
Van 11.00 tot 21.00 uur
Stationsplein, kant Sint-Michiels
Kookeet gaat in zijn huidige vorm de negende en laatste editie
in. Alle zeilen worden bijgezet om van Kookeet weer dé culinaire
ontmoetingsplek te maken 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 delicieuze gerechten.
31 Brugse topchefs en gastchef Jannis Brevet (Inter Scaldes***
uit Kruiningen, Nederland), samen goed voor negen
Michelinsterren, serveren drie dagen lang heerlijke gerechten
van topniveau. Genieten, proeven van culinaire ontdekkingen,
elkaar ontmoeten in een stijlvol kader … Kookeet is een
topevent voor alle zintuigen.
Kookeet eindigt op een hoogtepunt en het wordt reikhalzend
uitijken naar het nieuwe culinaire en gastronomische
evenement in 2020.
www.kookeet.be

DEELNEMENDE RESTAURANTS
KOOKEET 2019
Inter Scaldes*** (gastchef) - De Jonkman** - Auberge de
Herborist* - Goffin* - Sans Cravate* - Zet’joe* - Assiette
Blanche - Bruut - Bistro Refter - Bistro Rombaux - Bonte B Cantine Copine - Restaurant Franco Belge (nieuw) - Gastrobar
Hubert - Goesepitte 43 (nieuw) - Rock-Fort - The Chocolate Line
- De Mangerie - Den Dyver - Den Gouden Karpel - D’s Deldycke
Traiteurs - LESS Eatery - Kok au Vin - Laissez-Faire - La Tâche
- Lieven - Restaurant Patrick Devos - Ducheyne Atelier-Traiteur
- ‘t Pakhuis - Tanuki - Tête Pressée - Weinebrugge
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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
Aan de hoeveelste editie is
Benenwerk toe dit jaar?

brugge.be

ANTWOORD VORIGE VRAAG:
World Fair Trade Day vond plaats op 11 mei. Tien gelukkigen wonnen
elk een reep Sjokla.

Vijf deelnemers winnen elk een ticket voor het MOODS!-concert van
Hydrogen Sea op woensdag 31 juli.
Stuur je antwoord voor maandag 8 juli naar 2019 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 Zomeragenda biedt geen volledig
overzicht van het hele programma
in Brugge. Wil je meer zomerse
evenementen? 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.

