
 

   
 

Overzicht evenementen en jaarwerkingen 

Naam taak  Wat?  

Autovrije zondag Op de derde zondag van september sluit Brugge – zoals heel wat 
andere steden in Vlaanderen, België én Europa - de Europese Week 
van de Mobiliteit af met Autovrije Zondag. 
Los van de autovrije binnenstad, roepen we op om die dag je auto 
thuis te laten staan. Verplaats je zoveel mogelijk per (e-)fiets, te voet 
of via het openbaar vervoer. 
De stad Brugge pakt in 2022 uit met een nieuw concept: een stukje 
van de ring - tussen Bloedput en Ezelpoort - wordt een dag lang 
autovrij. 
We grijpen de kans om de toekomstplannen en lopende initiatieven 
rond mobiliteit op een leuke manier voor te stellen. De anders heel 
drukke ring wordt omgetoverd tot een bruisende plek met tal van 
activiteiten voor het gezin. 

Brugge Studentenstad Brugge Studentenstad is een samenwerkingsverband tussen de 
hogescholen Vives, Howest, KU Leuven, ZoWe Verpleegkunde, 
Vesaliusinstituut, Europacollege en de stad Brugge. Het wordt 
gecoördineerd door Brugge Plus. Brugge telt zo’n tienduizend 
studenten en dat aantal groeit nog jaarlijks. Brugge Studentenstad 
organiseert evenementen voor de hogeschoolstudenten en gaat op 
zoek naar collectieve studeerlocaties. 
In 2019 opende ‘The Student Village’ de deuren. Het nieuw 
studentenhuis aan de rand van het Beursplein is een plek waar 
studenten kunnen samenkomen, studeren, organiseren, feesten, 
info inwinnen of gewoon een beetje rondhangen. Gelegen tussen de 
hogescholen en het centrum van de stad biedt het de ideale locatie 
voor studentenactiviteiten. 
Vrijwilligers worden vooral ingezet voor permanentietaken tijdens 
de blok, fotografie op events en af en toe voor productionele hulp 
tijdens bepaalde groetere evenementen. 
 

Cirque Plus Cirque Plus is een gratis openluchtfestival in en rond de tuin van het 
Grootseminarie in Brugge. Artiesten uit binnen- en buitenland 
brengen vier dagen lang het beste van wat circus vandaag te bieden 
heeft. 

Jeugd-Sport-Cultuurmarkt Op de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt maak je kennis met het jeugd-, 
sport-, en cultuuraanbod in Brugge. Doe een babbel aan de 
infostandjes en geniet van de presentaties, demonstraties en 
initiaties.  



 

   
 

Feest in 't Park We luiden samen de start van de zomer in met Feest in 't Park. In 
het Brugs Minnewaterpark genieten we dan van muziek, dans, 
workshops, kinderanimatie en veel meer.  

Film op het Strand Gratis openluchtbioscoop op het strand van Zeebrugge. In juli en 
augustus draaien we elke donderdag drie films op het strand van 
Zeebrugge. Om 14u en 16u speelt een kinder- en jeugdfilm en om 
20u start de avondfilm.  

Gouden Boomstoet De praalstoet van de Gouden Boom of de Gouden Boomstoet gaat 
sinds 1958 elke vijf jaar uit in de Brugse binnenstad. De stoet is 
gebaseerd op de Blijde Intrede van Margaretha van York in 1468 
naar aanleiding van haar huwelijk met Karel de Stoute. De Gouden 
Boomstoet vertelt in haar originele uitvoering naast het huwelijk van 
Margaretha van York, ook het ontstaan van het graafschap 
Vlaanderen en de stad Brugge. Tijdens de veertiende editie in 2024 
zal de Gouden Boomstoet uitgaan in een vernieuwde vorm. We 
maken graag afspraak in augustus 2024 in de Brugse binnenstad 
waar de Gouden Boomstoet zal schitteren als nooit tevoren. 

Heilige Bloedprocessie De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van 
dankbaarheid en geloof. Sindsdien maakt ze deel uit van de rijke 
geschiedenis van de stad Brugge. De Heilig Bloedprocessie staat op 
de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de 
mensheid (UNESCO-werelderfgoed). De Heilig Bloedprocessie gaat 
jaarlijks uit op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en legt een parcours af 
door de centrumstraten van Brugge. Elk jaar zorgen vele honderden 
figuranten en medewerkers voor een kleurrijke processie doorheen 
de stad Brugge. 

House of Time House of Time is een unieke site met een binnen- en buitenatelier, 
een joert, een keuken in een bunker, een polyvalente ruimte/bar in 
een scheepscontainer en veel buitenruimte. Het is een uitzonderlijke 
plek in de binnenstad, opgestart in 2017 door het Berlijnse 
architectencollectief raumlabor in het kader van Triënnale Brugge 
2018.  
Wees welkom aan één van onze terrastafels voor een overleg, 
realiseer je houtproject ins ons open atelier, maak verse pizza’s in 
onze pizzaoven, hou een individueel gesprek of brainstorm in de 
boomhut, ga aan de slag met potlood en papier in de silo…  
Kortom, je vindt hier alle ingrediënten voor een fijn moment met 
jouw collega’s, jouw cliënten of collectief. 

Iedereen Klassiek Iedereen Klassiek neemt alles en iedereen mee op een vrolijke wolk 
klassieke muziek. Kom gratis proeven van Bach, Beethoven en 
Brugge. Wie er al eerder bij was, kan getuigen: zó vier je feest met 
klassieke muziek. Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en vele 

http://raumlabor.net/house-of-time/
http://raumlabor.net/house-of-time/


 

   
 

Brugse partners strooien hun klassieke noten kwistig uit over de 
hele binnenstad. 

Jong Volk JONG VOLK wil een brug vormen tussen jongeren, organisaties en 
beleid. Hiervoor werd samen met heel wat organisaties en de 
jongeren zelf, een digitaal platform ontwikkeld. Hierop is alle info te 
vinden over jong zijn in Brugge. 
Verhalen van Brugse jongeren komen aan bod, nieuwe ideeën 
worden in de kijker gezet, toffe hangout-plekken in kaart gebracht, 
ondersteuning van projecten en organisatie van workshops. Jong 
Volk wil tonen dat Brugge leeft, harder dan ooit! 
 

Kookeet In 2022 slaan we met Kookeet een nieuwe culinaire weg in om de 
Brugse gastronomie nog meer op de kaart te zetten. 
We verhuizen naar de uitgestrekte weide van het Grootseminarie. 
We willen alle zintuigen prikkelen, jullie het gras onder de voeten 
laten voelen, de Brugse chefs passioneel zien koken en jullie laten 
genieten van smaakexplosies! 
 

Krirkak De Brugse culturele partners slaan jaarlijks de handen in elkaar om 
een boeiend familiefestival samen te stellen. 
Spelen staat centraal en dus worden de cultuurhuizen tijdelijk 
omgebouwd tot speelplekken. 

Lichtfeest Lissewege Lissewege, het ‘witte’ polderdorp, wordt midden augustus nog een 
tikkeltje gezelliger. Een keer per jaar staat het witte dorp in het 
teken van het licht en daar zorgen tal van artiesten en de bewoners 
voor. 

Reiefestival Het Reiefestival in Brugge is een nieuw meerdaags kunstenfestival 
dat erfgoed verbindt met hedendaagse podiumkunsten. Het festival 
vindt plaats in augustus 2023 op verschillende openluchtlocaties op 
en rond de reien en focust op nieuwe creaties. Elke editie wordt met 
een thema gewerkt. “Geloof” is het thema voor 2023. Geloof 
verwijst hier niet alleen naar de verschillende wereldreligies, maar 
evengoed naar persoonlijke vormen van geloof en overtuiging. Het 
programma van het festival werd samengesteld door een open 
oproep die zich richtte tot professionele kunstenaars en makers. Zij 
konden putten uit een inspiratiebox, die door Brugse 
erfgoedorganisaties werd samengesteld en waar het thema ‘Geloof’ 
verder werd uitgediept. Het Reiefestival is een initiatief van Brugge 
Plus, in samenwerking met Concertgebouw Brugge en KAAP, met 
steun van de Stad Antwerpen. 

Triënnale Brugge Triënnale Brugge brengt driejaarlijks hedendaagse kunst en 
architectuur naar de historische kern van de stad Brugge in een 
unieke setting als UNESCO Werelderfgoed. 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internationale en regionale kunstenaars en architecten worden door 
het artistiek team uitgenodigd om nieuwe tijdelijke installaties in de 
publieke ruimte voor te stellen. Een tiental kunstwerken en 
ontmoetingsplekken gaan telkens actief in dialoog met de omgeving: 
langs waterwegen, door geplaveide straten, in vreedzame 
godshuizen, braakliggende terreinen of verborgen plekken in de 
stad. 
Het is uitkijken naar wat we in 2024 voor de stad in petto hebben! 

Uitwijken Uitwijken is een mobiel cultuurhuis dat naar de Brugse wijken trekt. 
Daar brengen we een divers en volledig gratis cultuuraanbod dicht 
bij de bewoners. De openbare ruimte is ons speelveld en onze 
doelgroep is aller breedst: in ons cultuurhuis is iedereen thuis. We 
willen ook mensen bereiken die niet of weinig vertrouwd zijn met 
het reguliere cultuuraanbod. 

Wintergloed Wintergloed zorgt tijdens de laatste weken van het jaar voor een 
wonderlijke winterbeleving.  Een winters festijn vol 
zinnenprikkelende ervaringen; een lichtbelevingswandeling, een 
uniek schaatsdecor op het Minnewater, een gezellige winterbar, 
kerstmarkten, winkelplezier tijdens de vele shoppingdagen en een 
heerlijk slenterparcours doorheen de historische binnenstad, vol 
sfeerverlichting en kerstdecoratie.  
Brugge Plus organiseert tijdens Wintergloed de 
lichtbelevingswandeling en laat je verborgen plekjes en toeristische 
trekpleisters ontdekken waarmee Brugge ten volle schittert. 
 


