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Renaat Landuyt
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Voorwoord
Beste Bruggeling,

Toen we als nieuw stadsbestuur startten in 2013, was 
het duidelijk. Wij hebben de opdracht om de stad verder 
te ontwikkelen, maar we willen dit samen doen met de 
Bruggelingen. Daarom werd het participatieplatform ‘de 
toekomst van Brugge’ opgericht om samen met jou de 
toekomst van Brugge verder vorm te geven. De toekomst 
van Brugge is een proces van samenwerken en creatieve 
burgerparticipatie. Het is een vernieuwende aanpak voor 
de uitdagingen van het Brugge van morgen. 

De slogan is niet voor niks ‘maak de toekomst van 
Brugge mee’. Wij willen samen aan de slag gaan met 
positieve ideeën en initiatieven die de toekomst van 
onze stad mee bepalen. De bedoeling is om vanuit de 
toekomst van Brugge alles wat leeft te ‘connecteren’ en 
te ‘faciliteren’. Mensen samenbrengen en daar energie 
uit halen voor de stad. Dat is wat ook gebeurde voor 
initiatieven die voor en door Bruggelingen opgezet 
worden tijdens de Triënnale die van 5 mei tot 16 
september loopt. Eind januari werd een open oproep 
gelanceerd naar projecten van Bruggelingen tijdens  
dit kunstenfestival. 

Het thema dit jaar is ‘the liquid city ’. Met andere 
woorden: het stimuleren van interacties, het omgaan 
met veranderende menselijke relaties in onze 
samenleving, maar ook het gegeven van een vloeiende, 
open stad die omgeven is met water.

De toekomst van Brugge ondersteunde dit proces samen 
met de Triënnale. De initiatieven die georganiseerd 
worden met een link naar het platform van de toekomst 
van Brugge en naar het thema van de Triënnale werden 
gebundeld in dit boekje. De Triënnale maakte hiernaast 
een specifiek ‘inspired by’ boekje. 

Je zal zien: het zijn er heel wat. Van een 
stadssafari, een zwempartij in de reien, een plek 
voor jonge creatievelingen, verschillende nieuwe 
ontmoetingsplekken tot een belevingsparcours in een 
kerk. Neem het rustig door en ontdek wat Brugge de 
komende periode voor jou in petto heeft.

Ik ben ervan overtuigd dat ook deze editie een positieve, 
frisse wind zal doen waaien door ons Brugge. Op die 
manier verzekeren we samen een mooie toekomst voor 
onze stad.

Geniet ervan!
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Liquid micro city

Het gesloten domein van het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Onzelievevrouw (pz) op Sint-Michiels wordt meer en 
meer een open domein met een open toegang. Het wil 
een open poort zijn waardoor ook mensen het domein 
kunnen verkennen, los van het ziekenhuis op zich.
Brugse godshuizen zoals Sint-Trudo staan bekend 
als stilteplekken.  Het pz is voor velen een stille, 
onbekende plek. Aan de rand van de stad worden jullie 
meegenomen in het verhaal van transitie in de zorg. Een 
evolutie van de middeleeuwse opvang naar de moderne 
behandeling vandaag. Een twee uur durende wandeling 
op het domein van het ziekenhuis.

DATUM
Via Vormingplus: 
donderdagavond 5 juli om 19.30 uur
Via de Koninklijke Gidsenbond:  
zaterdagmiddag 1 september om 14 uur

UUR/TIJDSTIP
De wandeling duurt twee uur en gaat door  
op het terrein van het ziekenhuis

PLAATS
Start wandeling:  
Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw
Ingang: Stationslaan naast het nieuwe  
fietspad richting centrum
8200 Brugge

TICKETS/INSCHRIJVEN
De wandeling is betalend. Inschrijven via  
www.vormingplus-brugge.be en 
www.bruges-guides.com 

MEER INFO

Meer info: www.vormingplus-brugge.be en 
www.bruges-guides.com  
(tabblad activiteiten – kalender)
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De ‘commons’  
Michel Bauwens
Transitiedenker Michel Bauwens deed een onderzoek 
naar de stad Gent als commonsstad van de toekomst. 
De term ‘commons’ of ‘gemeengoed’ verwijst naar 
goederen die beheerd worden door de gebruikers 
zelf. Niet zozeer de gemeenschappelijke goederen, 
maar het gemeenschappelijk beheer ervan staat 
centraal in de commonsgedachte. Die commons uiten 
zich in uiteenlopende initiatieven rond productie en 
consumptie met de bedoeling tot een duurzamere 
samenleving te komen. Michel Bauwens ging op zoek 
naar de rol van en de mogelijkheden voor de stad Gent 
om burgerinitiatieven te versterken. Hij komt naar 
Brugge om zijn verhaal te brengen. Er is ruimte voor 
debat achteraf.

OPROEP

In Brugge - maar ook in andere steden - ontwikkelen zich 
steeds meer commonsprojecten in diverse domeinen 
zoals energie, voeding, wonen, onderwijs, lokale munten 
of kinderopvang. Het model van Gent kan inspiratie 
opleveren voor de ontwikkeling van commons in Brugge. 
Het Klimaat Podium Brugge doet een warme oproep naar 
alle burgers uit de regio die met commonsprojecten 
bezig zijn of er op korte termijn mee willen starten, om 
zich door deze lezing te laten inspireren en actief mee te 
doen aan het aansluitende debat.

DATUM
Woensdag 16 mei

UUR/TIJDSTIP
Start om 19.30 uur, einde voorzien rond 22 uur

PLAATS
Stadhuis 
Burg 12

8000 Brugge

TICKETS/INSCHRIJVEN
Toegang is gratis. Inschrijven via  

www.klimaatpodium.be

MEER INFO

www.klimaatpodium.be
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Burgeracademie 
voor het klimaat
Een van de Triënnale-kunstwerken is de ‘Drijvende 
School’ die door de Nigeriaanse architect Kunlé Adeyemi 
voor de derde keer wordt opgebouwd in Brugge aan 
het Minnewater. Het Klimaat Podium Brugge heeft 
deze ‘school’ gedurende vijf dagen gereserveerd 
en organiseert er de ‘Burgeracademie voor het 
klimaat’. Elke dag wordt gekoppeld aan een thema: 
ecosysteem (klimaat en milieu), wonen, mobiliteit, 
voeding en energie. Elke dag mag je een lezing, een 
vraag- en antwoordsessie of een debat verwachten. 
Het programma wordt samengesteld door het Klimaat 
Podium Brugge in samenwerking met organisaties zoals 
Natuurpunt, CoopStroom, Samenhuizen, Food Lab, 
koepelorganisaties, overheden en kennisinstellingen.

OPROEP

De klimaattransitie is een enorme opdracht.  
Niet alleen door het afbouwen van fossiele 
brandstoffen, vervuilende productieprocessen en 
niet-recycleerbare materialen, maar ook door de 
gedragsverandering die we met zijn allen moeten 
doormaken. Het Klimaat Podium Brugge roept alle 
Bruggelingen en bezoekers van de stad op om de 
confrontatie met de klimaatdoelstellingen aan te gaan 
en mee in debat te gaan.

DATUM
2, 3, 6, 9 en 10 juli

UUR / TIJDSTIP
Van 12 tot 18 uur

PLAATS            
MFS III – Minne Floating School
Minnewater
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis.  
Inschrijven via www.klimaatpodium.be

MEER INFO
www.klimaatpodium.be/ 
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Experimenteerplek Jeruzalem

Woonzorgcentrum Jeruzalem in de Stijn Streuvelsstraat 
met een mooie binnentuin en een zestigtal kamers 
staat sinds een tweetal jaar leeg en wordt tijdens de 
week enkel gebruikt als dagcentrum. De ambitie is 
om deze plek de komende twee jaar – in afwachting 
van een definitieve bestemming - in te richten als 
experimenteerruimte of broedplaats rond de thema’s 
wonen en leven, dit in samenwerking met verschillende 
partners. De komende maanden wil Curando vzw (die 
een zorgaanbod op geïntegreerde wijze aanbiedt in 
vijf woonzorgzones) samen met geïnteresseerden de 
mogelijkheden verkennen.

OPROEP

Heb je ideeën voor deze plek? Neem contact op  
met Liesbeth Perneel (liesbeth.perneel@curando.be) 
voor een gesprek.

DATUM
Vanaf mei 2018 tot eind 2019

PLAATS
Stijn Streuvelsstraat 1/A

8000 Brugge
Toegang langs de Rolweg naast nummer 44

MEER INFO

www.curando.be  
(tabblad diensten > woonzorgcentrum > Jeruzalem) 
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EVENEMENTEN

WORKSHOPS

DOK 54

DOK54 wordt deze zomer een bruisende 
ontmoetingsplek met een constante link naar kunst 
en cultuur. Enkele jonge ondernemers richtten een 
voormalige scheepswerf in waarbij een exporuimte,  
bar en foodtruck centraal staan.

DATUM
Van 5 mei tot 17 september

UUR / TIJDSTIP
Tijdens de week van 11 tot 1 uur
Tijdens het weekend van 10 tot 2 uur

PLAATS
Binnenhaven
Pathoekeweg 54
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig

MEER INFO
www.dok54.be 

  DOK54 

TIHF @ DOK 54
DOK54 heeft oog voor nieuw talent. Een expositie werd 
op punt gezet met de school Technisch Instituut Heilige 
Familie (TIHF of ook wel de Maricolen genoemd). Hun 
jeugdige blik zorgt voor een andere invalshoek op het 
thema ‘liquid city ’.

DATUM
Van 22 juni tot 12 juli 

UUR / TIJDSTIP
Tijdens de week van 11 tot 1 uur
Tijdens het weekend van 10 tot 2 uur

PLAATS
Binnenhaven
Pathoekeweg 54
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig

MEER INFO
www.dok54.be 

  DOK54 
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Tango wandeling

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Pasos de 
Brujas wordt er een ‘Tournee de Tango’ georganiseerd. 
Hierbij zal de organisatie kort (een tiental minuutjes) op 
verschillende plaatsen dansen, onder meer ter hoogte 
van enkele installaties van Triënnale Brugge 2018. 

DATUM
Zondag 10 juni

UUR / TIJDSTIP
Start om 13.30 uur, aankomst rond 17 uur

PLAATS
Start aan de kiosk in het Astridpark

Eerste halte: selgascano (ES), 
selgascano pavilion, Coupure

Tweede halte: John Powers (USA),  
Lanchals, Minneboplein

Derde halte: StudioKCA (USA), Skyscraper  
(the Bruges Whale), Spiegelrei ter hoogte van het 

Jan van Eyckplein
Vierde halte: Kraanplein

Vijfde halte: Wesley Meuris (BE), UrbanModeL, Burg
Zesde halte: Jarosław Kozakiewicz (PL), BRUG, 

Groenerei
Aankomst: Vismarkt met start Pescador de Brujas

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig

MEER INFO 
www.pasosdebrujas.be



7

DANS PERFORMANCE©
 J

ar
os

ła
w

 K
oz

ak
ie

w
ic

z

Tangodans aan de brug  
van Kozakiewicz
Eén brug, tangomuziek, twee gezichten, vier benen…
TANGO: één hart op vier benen. Elke zondag om 17.30 uur 
vindt een onverwachte ontmoeting plaats op ‘BRUG’.
Aansluitend wordt er verder gedanst op de Milonga del 
Pescador op de Vismarkt.

DATUM
Elke zondag vanaf 10 juni tot en met  
zondag 26 augustus

UUR / TIJDSTIP
17.30 uur

PLAATS
Triënnale-kunstwerk ‘BRUG’ van  
Jarosław Kozakiewicz aan de Groenerei

MEER INFO 
www.pasosdebrujas.be
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BELEVINGSPLEK

De Brugsche picknicktafel
Een creatieve plek waar ontmoeten delen wordt

Het project MIS-verstand – een samenwerkingsinitiatief 
vanuit de geestelijke gezondheidszorg dat inzet 
op krachten en talenten van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid - creëert deze zomer een 
ontmoetingsplek in de stad. 
Op deze onverwachte plek bouwt MIS-verstand een 
gastvrije tafel waar iedereen kan aanschuiven voor 
ontmoeting, een goed gesprek of een eenvoudige 
picknick. Organisaties kunnen vrij gebruik maken van 
deze tafel om activiteiten uit te werken. Denk aan een 
creamoment, een workshop of een doe-tafel.

DATUM
Van 1 juli tot en met 31 augustus

UUR / TIJDSTIP
Dagelijks van 11 tot 19 uur

PLAATS
Sint-Leo Hemelsdaele vzw 

Secundaire school
Potterierei 11
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig

MEER INFO
info.misverstand@gmail.com

www.misverstandbrugge.be
www.facebook.com/misverstandbrugge  
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The Liquid Wall

The Liquid Wall is een verplaatsbaar paviljoen gemaakt 
door een jonge Brugse architect waarbij ontmoeting en 
co-creatie centraal staan. Het is hiernaast een platform 
voor ideeën en vrije meningsuiting. Het paviljoen heeft 
een kruisvormig plan met een opening in het midden. De 
wanden zijn opgetrokken uit houten panelen beschilderd 
met krijtbordverf die je uitdagen een tekening, een 
boodschap of een idee na te laten. The Liquid Wall wordt 
geplaatst op plekken in de stad die een gevolg zijn van 
een co-creatief proces of waar de toekomst van Brugge 
volop input wil verzamelen over de plek of over de stad.

OPROEP

Heb je zelf een locatie of activiteit waar je  
The Liquid Wall wil inzetten? Neem contact op met  
de toekomst van Brugge via toekomst@brugge.be.

PLAATS
Op verschillende plekken in Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
The Liquid Wall is vrij te bezoeken,  
inschrijven is niet nodig

MEER INFO
www.mxmxm.be
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Tolhuis – tentoonstelling  
buik vol van afval
Vlak bij het standbeeld van Jan van Eyck duikt 
Skyscraper (the Bruges Whale, StudioKCA, New York, 
Triënnale-kunstwerk) op uit de Brugse reien. De 
gigantische sculptuur is opgebouwd uit afval, verzameld 
uit de plasticsoep die wereldwijd in de zeeën en oceanen 
drijft. Hiermee wil StudioKCA de aandacht vestigen op de 
universele problematiek van vervuiling.
De afvaltentoonstelling ‘Buik vol van afval’ gaat 
dieper in op het thema afval en wil extra bewustwording 
creëren rond afval op het strand en de invloed ervan 
op verschillende onderdelen van het ecosysteem. De 
bezoeker wordt via vijf invalshoeken met de thematiek 
geconfronteerd. De thema’s worden verwerkt in vijf 
strandcabines. Een aanrader voor gezinnen, want voor 
kinderen is er een werkboekje. Ze kunnen het op eigen 
houtje invullen en verbeteren aan de hand van het 
oplossingenboekje.
Bovendien biedt de provincie West-Vlaanderen aan zes 
West-Vlaamse klassen (3de graad lager en 1ste graad 
secundair) een gratis workshop aan. De leerlingen 
gaan aan de slag en leren natuurlijke aanspoelsels 
onderscheiden van ‘echt’ afval. Ze leren bij over de bio-
afbreekbaarheid van afval in de natuur en kijken met 
microscopen naar microplastics in zeewater. Een aantal 
cosmeticaproducten wordt onder de loep genomen.

OPROEP

Wil je deze tentoonstelling gebruiken? Deze kan gratis
ontleend worden, vervoer zelf te voorzien.

DATUM
Van 5 mei tot 16 september

UUR / TIJDSTIP
Van maandag tot vrijdag telkens van 9 tot 12.30 uur en 

van 13.30 tot 17 uur
Op zaterdag van 9 tot 12 uur

PLAATS
Tolhuis

Jan van Eyckplein 2
8000 Brugge

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum 

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig

MEER INFO
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum
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Buik vol van afval.  
Wat doet plastic met ons lijf? 
Onze oceanen en ook onze ‘eigen’ Noordzee zijn aan 
het ‚plastificeren’. De hamvraag die iedereen beroerd 
is ‘wat doet dat met ons lijf?’ Uit nieuw Amerikaans 
onderzoek blijkt dat er in 93 procent van de flessen 
water - getest in negen landen - microplastics zitten. 
Wat drinken we best: kraantjeswater of flessenwater? 
Professor Colin Janssen, milieutoxicoloog aan de 
Universiteit van Gent, licht het onderzoek toe over de 
impact van plastiekvervuiling.
Recent wetenschappelijk onderzoek is duidelijk: naast 
de verontrustende hoeveelheden groot en zichtbaar 
plastic vonden de wetenschappers in strandzand, op 
slikken en in de zeebodems toenemende hoeveelheden 
microscopisch kleine deeltjes plastic. Deze kleine 
plasticdeeltjes komen in plankton terecht en 
uiteindelijk in onze voedselketen.

DATUM
Donderdag 17 mei

UUR / TIJDSTIP
Start om 20 uur, einde rond 22 uur

PLAATS
Tolhuis
Jan van Eyckplein 2
8000 Brugge
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum 

TICKETS / INSCHRIJVEN
De toegang is gratis. Inschrijven via  
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum 

MEER INFO
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum

Informatiecentrum Tolhuis
Het Informatiecentrum Tolhuis is dé inspiratieplek 
voor een dagje uit in West-Vlaanderen. Bezoekers 
en inwoners vinden er een uitgebreid aanbod van 
toeristische en vrijetijdsinformatie om West-Vlaanderen 
te ontdekken. Je vindt er fietsnetwerkkaarten, 
erfgoedpublicaties, natuurgidsen, activiteitenkalenders 
van de provinciale domeinen... Uniek zijn de producten 
met West-Vlaamse uitdrukkingen. Je krijgt er een 
hapklaar antwoord op al je vragen over de provincie 
en je kan er terecht voor evenementen, zoals 
rondleidingen in het historische Tolhuis, lezingen rond 
beleidsthema’s of tijdelijke tentoonstellingen.
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Natuursafari in de stad

De stad is geen dorre woestijn waar beton en verharding 
elke vorm van leven moeilijk maakt. Natuurpunt 
Brugge wil dit verduidelijken aan de hand van enkele 
stadssafari’s. Ze vertrekken van concrete waarnemingen 
van planten en dieren binnen de stadswallen. Hierbij 
wordt nagedacht over de maatschappij en verandering, 
duurzaamheid en de noodzaak tot aanpassing. 
Hoe kunnen natuur, erfgoed en kwaliteitsvol wonen 
samengaan en elkaar versterken? De wandeling gaat 
onder meer van het Minnewaterpark, naar het Begijnhof, 
het Oud Sint-Jan, de Onze-Lieve-Vrouwekerk tot de 
Dijver en eindigt aan het Sint-Jansplein. De combinatie 
van een klassieke natuurwandeling in de stad met 
aandacht voor enkele kunstuitingen van de Triënnale 
belooft boeiend te worden.DATUM

Telkens op zondagmorgen 6 en 20 mei, 3 en 17 juni, 
1, 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 september 

UUR / TIJDSTIP
10 uur 

PLAATS            
Afspraak aan de luifel aan het Bargeplein (vlak bij 

de Rode Brug)
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN 
Inschrijven voor de individuele  

bezoeker is niet nodig
Groepen nemen best contact op met  
Wim Jans (wjans566@gmail.com) of  
Dirk Pottier (dirk.pottier@telenet.be)

Tickets: 3 euro -  
cash te betalen aan de gids

MEER INFO
www.natuurpuntbrugge.be/natuurwandeling/
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Alternatief avondparcours 
door lokale kunstenaars
Het bruist in deze mooie historische stad en net 
daarom ziet Kunstenal het als hun taak om jonge 
creatievelingen en kunstenaars een platform te geven 
en hen te betrekken bij een groots kunstevent als de 
Triënnale. Unieke locaties, hotspots en verschillende 
kunstendisciplines vormen de ruggengraat van hun 
alternatief kunstparcours.

DATUM
Van 4 mei tot en met 16 september

UUR / TIJDSTIP
Na 17 uur

PLAATS
Zie plan. Het plannetje kan je afhalen in De Vetten Os 
(Hauwerstraat 5 – donderdag – vrijdag - zaterdag vanaf 
17 uur), Snuffel Hostel (Ezelstraat 42 – elke dag  
vanaf 10 uur) en La Casita (Sint-Salvatorskerkhof 5 – 
maandag tot zaterdag vanaf 17 uur)

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig
  
MEER INFO

www.kunstenal.be
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Tentoonstellingsplek  
door studenten
Welkom in het ‘Hoek-huis’. Er zijn muren van 
aanmoediging, grondvesten die daveren van creativiteit 
en een dak van vertrouwen. Laat je inspireren door de 
creaties van de leerlingen van de kunstrichtingen van 
het Technisch Instituut Heilige Familie (de Maricolen) in 
het kader van de Triënnale 2018.

DATUM
Van 24 tot en met 27 mei

UUR / TIJDSTIP
Van 14 tot 17 uur

PLAATS
Tentoonstellingsruimte het Hoek-huis

Rozendal 15
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig 

MEER INFO
www.hoek-huis.be
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Waterworld summer camp

Wat zou je doen als jouw stad overstroomt? Gewoon veel 
plezier maken! Howest lanceert een uniek zomerkamp 
met water als centraal thema. De tijdelijk drijvende 
school op het Minnewater wordt hun uitvalsbasis.
Word een echte waterprofessor dankzij de vele proefjes, 
duik de Brugse reitjes in, maak je eigen kunstreportage 
van het openluchtmuseum ‘Triënnale – Liquid City ’, 
geniet van subtropisch zwemplezier, maak je eigen 
overlevingsvlot, knutsel een eigen drijvende maquette in 
elkaar... Onder professionele begeleiding van de Howest 
studenten van de lerarenopleiding en de opleiding Sport 
& Bewegen beleef je een heerlijke leerrijke week!
Voor kinderen van het 4de – 5de en 6de leerjaar 
(basisonderwijs) (25 deelnemers max.).

DATUM
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus

UUR / TIJDSTIP
Van 9 tot 16 uur
Vooropvang van 8.30 uur, naopvang tot 17 uur

PLAATS            
MFS III – Minne Floating School
Howest - Sint-Jorisstraat 71 - 8000 Brugge
Aan de Plas (Sint-Pieters)
LAGO Olympia (subtropisch zwembad)

TICKETS / INSCHRIJVEN
100 euro per kind inclusief koek en drank tijdens de 
activiteit. Eigen lunchpakket meebrengen
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OPENDEUR

G-Lab

G-Lab: een laboratorium voor generositeit en een 
oefenplek in gastvrijheid.

Interieurarchitect Tom Callebaut verbouwde zijn woning 
en buitenruimte in de Zilversparrenstraat op Sint-Kruis 
om tot een plek waar ontmoeting centraal staat. Het 
gezin van vijf hoopt op deze manier een positief en 
verbindend gebaar naar de buurt te maken en het beleid 
te inspireren in het zoeken naar nieuwe manieren van 
samenleven. 

De verbouwingen lopen op zijn eind en Tom stelt 
het resultaat open voor het publiek tijdens een 
opendeurweekend waar hij een lezing zal geven over de 
vloeibare grenzen tussen publiek en privé. 

DATUM
Zaterdag 12 en zondag 13 mei 

UUR / TIJDSTIP
Vrij bezoek tussen 11 en 17 uur. Lezing op zaterdag 

12 mei om 17 uur

PLAATS            
Zilversparrenstraat 48

8310 Sint-Kruis

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis. Inschrijving voor de lezing kan via 

tom@tc-plus.be (max. 40 personen)

MEER INFO
www.g-motion.org/g-lab 
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ONTMOETINGSPLEK

Pop-upbar Graaf Visartpark

Feestcomité Kristus-Koning ijverde voor een pop-upbar 
in het Graaf Visartpark tijdens de zomer van 2016. 
Dit lukte en werd herhaald in de zomer van 2017. Dit 
project – dat tot een van de negen toekomstplekken 
van de toekomst van Brugge behoort - is een stimulans 
voor de buren om er tijdens de zomer laagdrempelige 
activiteiten uit te werken. Het Visartpark is een 
aangename en veelgebruikte speel-, wandel- en 
rustzone voor buurtbewoners van alle leeftijden en  
is een ideale uitvalsbasis voor de vele activiteiten  
in het park.

DATUM
Juli en augustus

UUR / TIJDSTIP
In de namiddag van 14 tot 18 uur.  
Vier avondmomenten op zaterdag:
zaterdag 7 juli: open barbecue tot 22 uur
zaterdag 21 juli: dans- en tapasavond tot 22 uur
zaterdag 4 augustus: muziekoptreden tot 22 uur
zaterdag 18 augustus: bal populair tot 1 uur

 
PLAATS   

Graaf Visartpark
Kristus-Koning

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis

MEER INFO
http://kristuskoning.brugsebuurten.be
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PARTICIPATIEPROJECT

House of Time
Participatieproject in het kader van  
de Triënnale Brugge 2018: Liquid City | Vloeibare Stad

Een jaar lang gaat raumlabor samen met Brugge(n) voor 
jongeren en Bolwerk actief aan de slag met de Brugse 
jeugd. House of Time evolueert langzaam en staat 
symbool voor het leven in het nu. De oude industriële 
site langs het kanaal wordt geherprogrammeerd en 
geactiveerd. Samen wordt er gebouwd aan een plek 
voor co-creatie, ontmoeting en rust. De microfabriek is 
een open ruimte om te verkennen, te experimenteren 
en te leren. Er ontstaan constructies zoals een 
warmwaterbad, een boomhut en een reeks bankjes. 
Maar het gaat vooral over immateriële waarden zoals 
betrokkenheid en samenhorigheid, respect en begrip, 
helpen en ondersteunen, motivatie en doorzetting en 
het engagement om actief problemen op te lossen op 
elk moment van het creatieproces. raumlabor wil het 
individualisme doorbreken en de lokale jeugd als een 
gemeenschap naar een oplossing laten zoeken voor hun 
sociale en maatschappelijke problemen. 

DATUM
Van 5 mei tot 16 september

UUR / TIJDSTIP
Dagelijks, inclusief feestdagen van 12 tot 18 uur

Langer open tijdens events

PLAATS
Site DuPont (Gistfabriek),  
toegang via Wulpenstraat

TICKETS / INSCHRIJVEN
Toegang is gratis, inschrijven is niet nodig

MEER INFO
Blijf op de hoogte van alle  
activiteiten en workshops  

via    houseoftimebruges



18

TENTOONSTELLING

©
 S

ta
d 

Br
ug

ge INSTALLATIE

BELEVINGSPARCOURS

VERHALENKAMER

FILMSTUDIO

AGORA

AGORA maakt van de kerk een experimentele 
ontmoetingsruimte met een tentoonstelling, een 
filmstudio en een verhalenkamer met koffiebar. Het 
AGORA project is een initiatief van YOT vzw die via 
projecten en activiteiten experimenteert met de 
Magdalenakerk als een unieke, publieke ruimte van 
zingeving. De Magdalenakerk behoort tot een van de 
negen toekomstplekken van de toekomst van Brugge.

OPROEP

Heb je een inspirerend verhaal?  
Kom het vertellen in de verhalenkamer!
De verhalenkamer loopt tijdens de Triënnale op 
woensdag en zaterdag van 15 tot 16.30 uur. Groepen 
en individuen, jong en oud, kunnen inschrijven om 
een verhaal te vertellen. Denk aan een vrij podium, 
gastoptredens, voorlezen, theater…
Meer info: www.yot.be/agora/verhalenkamer 

DATUM
Van 5 mei tot en met 16 september

UUR / TIJDSTIP
De kerk is dagelijks open van 11 tot 18 uur

PLAATS
Magdalenakerk
Schaarstraat 
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis

MEER INFO
www.yot.be/agora
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OPEN WERKPLEK

TENTOONSTELLING

ESTAFETTE

Tijdens de Triënnale wordt de exporuimte van De Tank 
een werkplek waar jonge kunstenaars drie weken lang 
resideren en samen met de atelierbewoners werken aan 
één grote installatie. Linde Dumolein, Tineke Bacqué 
en Sibran Sampers resideren er telkens een week en 
geven na een tussentijds toonmoment de stok door aan 
de volgende. De TANK-residenten fungeren als hulplijn 
met raad, daad, kennis en creatieve spierkracht om 
samen te komen tot een kunstwerk. Van vrijdag 14 tot 
en met zondag 16 september worden de deuren van De 
Tank geopend en wordt het eindresultaat van ESTAFETTE 
geëxposeerd. De Tank is sinds de zomer van 2017 de 
atelierwerking van creatieve vrijhaven Het Entrepot en 
is momenteel gevestigd in het voormalig Provinciaal 
Gouvernement op de Burg. Zo’n vijftig jonge Brugse 
kunstenaars hebben er een werkruimte.

DATUM EN TIJDSTIP
Tussentijdse toonmomenten:  

donderdag 30 augustus (19 – 23 uur) en  
donderdag 6 september (19 – 23 uur)

Finissage expo: 
 vrijdag 14 september (19 – 23 uur),  

zaterdag + zondag 15 en 16 september (10 – 18 uur)

PLAATS
De Tank

Burg 4
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis

MEER INFO
www.detank.be
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Tijdelijke invulling  
pastorie Sint-Michiels                          
Ter Dreve (nu Viro vzw – bestaande uit Ter Dreve, Ons 
Tehuis en Rosmarijn) kreeg in december 2017 de oude 
pastorie op Sint-Michiels in de Rijselstraat voor 66 jaar 
in erfpacht. Eind 2018 wordt de oude pastorie in Sint-
Michiels volledig afgebroken. In de loop van 2019 bouwt 
vzw Viro er een nieuw gebouw dat ruimte biedt voor 
bewoning, maar ook voor ontmoeting en dagbesteding 
voor personen met een beperking, met een buurtgericht 
karakter. Inclusie, participatie en betrokkenheid met de 
buurt zijn hun drijfveren.
Dit wil zeggen dat de oude pastorie - met tuin - tot 
eind dit jaar leeg staat. Vóór de afbraakwerken wil Viro 
opnieuw wat leven blazen in deze pastorie. Viro wil graag 
personen en verenigingen uit de buurt of uit Brugge de 
kans bieden om hier iets tijdelijks te ontplooien, dat 
hen misschien verder kan inspireren in 2019. Het zou 
hiernaast een grote meerwaarde bieden als de activiteit 
of het project een inclusief karakter heeft. Dit wil zeggen 
dat één of meerdere personen uit vzw Viro hieraan kan 
meewerken. Om elkaar te inspireren, zet Viro de deuren 
van de oude pastorie open voor een inspiratiemoment.

OPROEP

Heb je een idee om iets tijdelijks uit te werken op deze 
plek? Neem contact op met Dries Vanlersberghe  
op het nummer 050 38 78 03 of per mail via  
dries.vanlersberghe@terdreve.be.

DATUM EN TIJDSTIP
Zaterdag 26 mei
Van 18 tot 20 uur

PLAATS
Rijselstraat (naast de kerk)
8200 Sint-Michiels

TICKETS / INSCHRIJVEN
Inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis
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ONTMOETINGSPLEK

SPORTACTIVITEIT

Zwemmen in de reien

Vlak bij de Coupure springt de installatie van het 
Spaanse architectenbureau selgascano in het oog. 
De organische constructie met roze, oranje en gele 
doorschijnende wanden geeft kleur aan het water en 
vormt een ideale verpozingsplek. Hoewel het kanaal 
vandaag nog steeds bevaarbaar is en een verbinding 
vormt tussen de Ringvaart en de binnenstad, blijven de 
sluizen hier meestal gesloten. Dit drijvend paviljoen zal 
de ideale plek zijn voor volwassenen en kinderen om 
pootje te baden of een plons in de reien te wagen.
Dit project ontstond tijdens de eerste editie van de 
Triënnale in 2015 (toen vanaf het platform ontworpen 
door Atelier Bow-Wow) vanuit de toekomst van Brugge 
en krijgt dus deze zomer een vervolg.

DATUM EN TIJDSTIP
Elke zaterdag en zondag in juli en augustus

Van 12 tot 18 uur 
Op die momenten zijn er ook redders aanwezig

Voorwaarden: indien de waterkwaliteit toelaat om 
te zwemmen

PLAATS
Zwemmen

Vanaf selgascano pavilion
Coupure

8000 Brugge

Omkleedruimte en sanitair (geen douches)
Zaal Den Hoye

Preikherenrei 15A
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
Inschrijven is niet nodig. De toegang is gratis

MEER INFO
Er zal via de Facebookpagina van  

de Triënnale gecommuniceerd worden 
als er niet gezwommen kan worden

  triennalebrugge
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INSPIRATIE- EN DOE-DAG

‘Boost je buurt’-dag                    

Het vijfde festival van de toekomst van Brugge wil 
Bruggelingen inspireren tijdens een ‘boost je buurt’-dag. 
Wil je jouw buurt aangenamer en duurzamer maken? 
Wil je een project uitwerken om je buur(t) beter te leren 
kennen? Ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden 
uit Vlaanderen en daarbuiten? Of heb je een concreet 
idee en weet je niet onmiddellijk hoe je hiermee aan 
de slag moet? Dan is deze dag iets voor jou! Aan de 
hand van lezingen, workshops, een speakerscorner en 
een inspiratiemuur willen we je die dag verder op weg 
helpen.
Werk je al aan een project voor je buurt? En wil je graag 
andere buurten inspireren? Neem contact op met de 
toekomst van Brugge. We bekijken of jouw initiatief ook 
die dag een plek kan krijgen.
Deze organisatie is in samenwerking met de 
Vrijwilligerscentrale van de stad, Vormingplus regio 
Brugge en de Bond Beter Leefmilieu. Noteer de datum 
alvast in je agenda! 

DATUM EN TIJDSTIP
Zaterdag 8 september
Van 10 tot 19 uur

PLAATS            
Howest
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge

TICKETS / INSCHRIJVEN
De toegang is gratis, inschrijven kan binnenkort op 
www.detoekomstvanbrugge.be

MEER INFO
www.detoekomstvanbrugge.be



Hedendaagse kunst en architectuur in 
de historische binnenstad van Brugge





Vragen, ideeën of suggesties?
Contacteer de toekomst van Brugge!

050 44 81 26
050 44 81 32
Burg 11
8000 Brugge
toekomst@brugge.be 
www.detoekomstvanbrugge.be 

 @toekomstbrugge / #detoekomstvanbrugge

  detoekomstvanbrugge 
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