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Theaters en muziekzalen
Concertgebouw
Klassieke muziek en hedendaagse dans
Geniet van een avondje uit met de grootste orkesten en dansgezelschappen uit
binnen- en buitenland in een uitmuntende akoestiek.
De kunstcollectie in de eigentijdse architectuur, het gezellige café en de vlotte
bereikbaarheid met ondergrondse parking maken uw beleving compleet.
Met de formule ‘Concertgebouwservies’ hoeft u ook niets te missen van de
voorstelling : u geniet een heerlijke maaltijd in een restaurant in de buurt met een
extraatje op vertoon van uw ticket.
Breng ook een bezoekje met vrienden en familie aan de Sound Factory in de
Lantaarntoren van het Concertgebouw. In deze interactieve ruimte voor geluidskunst
bent u zelf muzikant én componist. Geniet op het dakterras van een uitzonderlijk mooi
zicht op de historische Brugse binnenstad.
Programma-info en tickets: 070 22 33 02 / In&Uit Brugge
www.concertgebouw.be
Concertgebouw Brugge vzw
’t Zand 34, 8000 Brugge
Kantoren: info@concertgebouw.be
Routebeschrijving (dankzij Slimweg)
MaZ / Cactus Muziekcentrum vzw en Cultuurcentrum Brugge
Door het jaar programmeert Cultuurcentrum Brugge in de MaZ voornamelijk jong
theater- en danswerk.
Cactus Muziekcentrum organiseert de meeste van haar concerten in de MaZ. Een
grote diversiteit aan genres komt aan bod rock, reggae, roots, hiphop, dance, jazz,
drum 'n bass, ... . Het gaat hierbij zowel om grotere evenementen als kleinere
concerten op clubniveau.
Cactus Muziekcentrum vzw
050 33 20 14
info@cactusmusic.be
www.cactusmusic.be

Cultuurcentrum Brugge
t 050 44 30 60
cultuurcentrum@brugge.be
www.ccbrugge.be
MaZ
Magdalenastraat 27
8200 Brugge
Stadsschouwburg / Cultuurcentrum Brugge
Nationale en internationale topproducties van hedendaagse dans, theater en
concerten.
Cultuurcentrum Brugge gebruikt de historische Stadsschouwburg als belangrijk
platform om nationale en internationale producties te presenteren van hedendaagse
dans, theater en concerten.
De Brugse Stadsschouwburg (1869) is één van de best bewaarde stadstheaters in
Europa en werd in 2001 grondig gerestaureerd.
Vlamingstraat 29
8000 Brugge
t 050 44 30 40
cultuurcentrum@brugge.be
www.ccbrugge.be
Routebeschrijving (dankzij Slimweg)
Kaap
Podiumkunsten, jazz, literatuur en debat, beeldende kunst
Werfstraat 108
8000 Brugge
050 33 05 29
info@kaap.be
www.kaap.be
Het Entrepot
Theater, dans, ateliers, repetitie. Voor en door jongeren.
RCJC Het Entrepot vzw
Binnenweg 4
8000 Brugge
t 050 47 07 80
info@hetentrepot.be
www.hetentrepot.be
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Dienstverlening op afspraak wegens coronamaatregelen. Lees alle info op
www.brugge.be/coronavirus/nieuws/dienstverlening-hvdb Frank Van Ackerpromenade
2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

