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... en vele andere leuke evenementen in Brugge:
U ITWIJKEN  FEEST IN 'T PARK  AIRBAG FESTIVAL  MAFE S T I VA L
G R A BBELPAS  ZOMERATELIERS BRUGSE MUSEA  PASPOORTACT I E  …

meifoor
27 april tot en met 20 mei
Koning Albertpark, ’t Zand,
het Beursplein en het Simon Stevinplein

Het worden weer dolle weken in Brugge. Griezelen
in het spookkasteel, schreeuwen op de Octopus of
smullen van een zakje oliebollen. Het kan weer allemaal. Zet vrijdag 18 mei zeker in je agenda want
dan is het “verminderde prijzendag” en betaal je een
stuk minder om te genieten van alle attracties!
www.brugge.be

uitwijken

Cultuur op toer in de Brugse wijken
In mei trekt de Uitwijkenkaravaan opnieuw door de
Brugse wijken! Wat mag je deze lente verwachten?
De dromerige theatervoorstelling “Zonnige groetjes
uit Lampernisse”, de zeer originele bouwworkshop
BigBamBoe en een leuk concertje.
De workshop BigBamBoe wordt door 2 ervaren
begeleiders gegeven. Samen maken we een reuzenkoepel en zetten die bovenop de wagens in de
Uitwijkenpiste. Kom gerust mee bouwen, want vele
handen maken licht werk!
ZA 5 MEI – ZEEBRUGGE
Stationsplein, Venetiëstraat
ZO 6 MEI – DUDZELE
Grasplein Amaat Vynckestraat (achter de kerk)
ZA 12 MEI – ASSEBROEK
Speelplein in de Daverlostraat – Leliestraat
ZO 13 MEI – SINT-MICHIELS
Speelpleintje Ten Boomgaard
ZA 19 MEI – SINT-ANDRIES
Blijmare, speelplein Knotwilgenlaan
ZO 20 MEI – KRISTUS KONING
Baron Ruzettepark (Komvest)

meifoorafFiches
23 april tot 23 mei

Heb je de affiche van de Meifoor al gezien? En wist
je dat er nog zo’n 20 andere affiches tentoongesteld
worden? Je kan ze tot 23 mei allemaal gaan bekijken
in ’t Brugse Vrije, Burg 11.
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u30 en van 14u tot
18u. Op zaterdag van 9u tot 12u.

ZA 26 MEI – BRUGGE CENTRUM
Patio, het Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers in de Grauwwerkersstraat

feest in 't park
Za 30 juni van 14u tot 18u – Minnewaterpark (4+)

Kom met je vrienden, familie en buren naar Feest in ’t Park en ga samen met
de mascottes Atla en Gastro spelenderwijs op wereldreis in het Wereldkinderdorp!

AFRIEK
Afrikaans zandschilderen & batikken, kalebassen beschilderen, maskers uit Ghana, Gomeh voettrommel/fronfron,
haarvlechten,…
ASIA
Indonesische gamelanworkshop, Thaïs zeepcarving,
Chinese waaiers beschilderen, Japanse origami,
Nepalees karimboardspel, …

Overal in het park kan je optredens zien: een Burundese
trommelact, een Indonesische modeshow, Chinese leeuwendans, Kung-Fudemonstratie, Oriëntaalse dans, …
Of je kan snuisteren op de zuiderse markt langs de kleurrijke kraampjes met juwelen, kleding en eten uit alle
windstreken.

LATINO
Ecuadoriaanse schilder- & kleikunst, Peruviaans geluksamulet, vriendschapsbandjes, olievatenpersussie/boomwhackers,…
ARABIA
buikdansworkshop en henna schilderen
En verder ook nog boomerangs dotpainten, babouchka's
& vliegers beschilderen, wereldspelen, schminkstand,
springkastelen, fietsend de wereld rond, ...
Op het Millenniumplein (Bargeplein) kan je ook nog een
potje Millenniumcup Human Soccer spelen of luisteren
naar de prachtige verhalen van Dr. Martin die met een
grote gele truck vol met schilderijen komt vertellen over
de verhalen en avonturen achter de schilderijen.

GRATIS!
www.uitwijken.be

speeldag in
het park!
Wo 16 mei van 14u tot 17u – Astridpark (3+)

Het Astridpark wordt voor 1 middag omgetoverd tot een
groot speelparadijs waar je naar hartenlust kan ravotten
en spelen. Kom zeker ook kijken naar de muziekvoorstelling “Het eiland van de tovercirkel” en doe mee met de vele
activiteiten.
Info: Opvoedingswinkel regio Brugge: 050 32 77 68 of
info@opvoedingswinkelbrugge.be

Gratis festival. Eigen drank meebrengen is verboden.
Info: Noord-Zuiddienst, 050 44 82 44 of www.feestintpark.be

Idee Kids

zomerkampen

Activiteiten in het kader van

Zin om deel te nemen? Meer info en inschrijven via
www.ideekids.be of 070 22 55 66 (€ 0,30 /min)

airbag festival

Op kamp met Idee Kids? Dat is elke dag spelen, creatief zijn
en dingen ontdekken!
‘Waauw-garantie’: elk Idee Kidskamp is een 		
verrassend avontuur vol spannende thema’s, knotsgekke 		
workshops of onvergetelijke uitstapjes.
 Onze enthousiaste monitoren: zijn minimum 19 jaar oud
en volgen een pedagogische opleiding of zijn afgestudeerd.
 Gezond op kamp: met dagelijkse beweegactiviteiten 		
en meermaals per week fruit als tussendoortje.

PA N TO F F E LT R E I N – PA N TA LO N E

 Onze

Elke middag komen Marie, Abdes, Pat en Jef naar het station. Als de wijzers van de klok hen een
teken geven, haalt Abdes een fluitje uit zijn zak, blaast drie keer hard en roept: “Aandacht spoor 7!
Over enkele ogenblikken vertrekt de pantoffeltrein. Instappen en… ogen sluiten!”
En dan? Dan reizen groot en klein naar het land van de zintuigen…
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Nieuw:

zomerateliers
in de brugse musea
Tijdens de nieuwe zomerateliers duik je samen met een kunstenaar of creatieve duizendpoot voor één dag in onze
collecties. Laat je inspireren door al het moois of bijzondere dat je ziet en ga daarna zelf aan de slag, steek de handen
uit de mouwen en maak de kunstigste hebbedingen, vreemdste voorwerpen of meest fantastische brouwsels!
Praktisch: van 9u30 tot 16u (opvang vanaf 8u30 tot 17u) – Picknick meebrengen
16 euro per dag – inschrijven: musea.reservatie@brugge.be

5 J U L I : V L AG G E R (7-9 jaar)

Sinds vorig jaar wapperen de kleurrijke vlaggen van kunstenaar Benoît van Innis van mei tot september in de Brugse
winkelstraten. Samen met atelierbegeleiders ga je in de stad en in een aantal museumcollecties op zoek naar vlaggen,
vaandels en wapenschilden. Nadien gaan we in het atelier zelf aan de slag met verf en wimpels.

Zo 13 mei om 11u en 15u – Biekorftheaterzaal, Sint-Jakobsstraat 20 – 2 tot 5 jaar
Tickets: 6 euro, reserveren via 050 44 30 60, www.ccbrugge.be of bij In&Uit
www.pantalone.be

VO L K SS P E L E N
Welke spelletjes speelden je grootouders toen zij jong waren? Weet je wat een ‘grenouille’ is of een ‘pudebak’? Kom de grillen
van ‘de blinde merrie’ of de vreemde capriolen van de ‘pierbol’ zelf ontdekken.
Overtuig je (groot)ouders om mee te komen, zodat zij je kunnen tonen hoe het moet!
Zo 13 mei vanaf 15u – Burg – alle leeftijden
Gratis, iedereen is welkom!

PA SS AG E D E S E M B O I T E – C I R C U S , L E S A P O S T R O P H E S
Vijf nette heren ontpoppen zich tot jongleurs, acteurs, dansers en acrobaten. Een plank, een vergeten boek op een bank, een
stukje weggegooid stokbrood, een hoed in de wind,… met veel gevoel voor humor gebruiken ze alles om even de wereld op zijn
kop te zetten.
Zo 20 mei om 14u en 17u – Kruisvest, naast de spiegeltent, tussen de twee molens
Gratis, iedereen is welkom!
Meer info over het accordeonfestival Airbag:
Cultuurcentrum Brugge, 050 44 30 40 en www.ccbrugge.be/airbag

1 2 J U L I : E E N F E E S T LO D E W I J K (11-14 jaar)

Druk, druk, druk! Bij het voorbereiden van een feest voor de hertog komt veel kijken. In de keuken van het paleis van
Gruuthuse wordt al een opgevulde zwaan gebraden, de tafels worden gedekt en de instrumenten gestemd.
Maar wie zorgt er voor het dessert?

2 6 J U L I : P R I M I T I E F ? (8-12 jaar)
De Musea zijn meer dan trots op de Vlaamse Primitieven. Wereldwijd komen bezoekers enkel om deze topwerken te bewonderen! Wij gaan niet alleen kijken, maar net dat ietsje verder…na deze dag hebben deze kunstenaars geen geheimen
meer voor jou!
2 A U G U S T U S : G E Z E L L I G I N D E T I P I (8-12 jaar)
Wat hebben Guido Gezelle en de indianen in Noord-Amerika gemeen? Kom het met ons ontdekken in de tuin van Gezelle.
Trek je mocassins aan, dan dansen we misschien de regendans rond de totempaal.
9 A U G U S T U S : K R U I DJ E – R O E R - M E - NIET (6-8 jaar)

Voor wie graag al zijn zintuigen gebruikt is deze dag perfect! We verkennen een prachtige 17de eeuwse
apotheek, gaan samen kruiden plukken, bekijken kruidenboeken en brouwen iets geurigs met een herboriste.
Voor iedereen die houdt van de weelderige zomerse natuur!

2 3 A U G U S T U S : W I E H E T S C H O E N TJ E PAST… (6-8 jaar)

Wist je dat kinderen vroeger gekleed werden als mini-volwassenen? In Volkskunde gaan we op zoek naar
oude hoeden en schoenen. We vergelijken die met onze kleren en met kledij uit andere culturen en landen.
Daarna laten we onze fantasie werken en worden zelf ontwerper.
Enkel voor meisjes? Vergeet het maar! Vroeger waren bijna alle kleermakers mannen!
www.museabrugge.be

grabbelpas

(3+)

De Jeugddienst Brugge organiseert met de Grabbelpas een heleboel leuke activiteiten tijdens de grote vakantie. Zo kunnen
kindjes van 3 tot 5 jaar meedoen met de knutselworkshops of zich helemaal uitleven tijdens leuke springspelletjes.
Ben je tussen 6 en 8 jaar oud dan kan je een ritje maken op de pony of meedoen met de schattenjacht.
En wie tussen 9 en 12 jaar is, kan samen met z’n vrienden naar Bobbejaanland of een eigen vlot bouwen.
Alle activiteiten en de mogelijkheid tot inschrijven vind je terug in het Grabbelpasboekje online of in de brievenbus.
Jeugddienst Brugge, Binnenweg 2, Brugge – 050 44 83 33 – jeugddienst@brugge.be
Ontdek het volledige programma op www.jeugddienstbrugge.be

12 plekken om Brugge te ontdekken!

paspoortactie
Bij het maartnummer van Bruggespraak was er een
formidabel paspoort te vinden. Met dat paspoort kan
je het Bruggemuseum ontdekken. Het Bruggemuseum
vind je echter niet op één plek of in één gebouw. Onder
deze naam werd enkele jaren geleden gekozen voor 12
bijzondere plekken in Brugge. Het zijn telkens leuke
toplocaties, mooie monumenten waar iets over de geschiedenis van Brugge wordt verteld.
En om het leuker te maken is er een wedstrijd aan verbonden! Telkens je een plek bezoekt krijg je een speciale
stempel. Hoe meer plekken je bezoekt, hoe meer stempels je dus kunt verzamelen in je paspoort.






Als je er 6 verzamelt krijg je een hele mooie verjaardagskalender met leuke tekeningen van bekende
Brugse tekenaars.
Verzamel je 9 stempels dan kan je een chocoladeworkshop winnen.
Verzamel je ze alle 12 dan maak je kans op een ontbijt
voor de hele familie op het dak van de Gentpoort!

Waar wacht je nog op? Sleur je mama en papa, broer en
zus mee, op naar het Bruggemuseum!
Info: www.12plekken.be
(daar kun je je eerste stempel al verdienen!)

Muziekvakantie voor kids (tijdens MAfestival)

levertraan en twinkelogen
Ma 6 tot vr 10 augustus van 9u30 tot 16u30 (opvang voorzien tot 17u30)
Basisschool Het Palet, Groenestraat 27, Brugge (6+)
Wenen van geluk of lachen tot het pijn doet. Vrolijke muziek met een streepje melancholie, of dramatische muziek die barst
van energie. In deze muziekvakantie herkennen we beide gevoelens in de muziek van bekende en minder bekende componisten. Wat we er vinden, verbeelden en verklanken we op een eigenzinnige manier. Op het toonmoment houden we ouders,
familie en vrienden een spiegel van gevoelens voor. Een muzikale doe-vakantie voor de jongsten.
Toonmoment: 10 augustus om 16u in het Concertgebouw
Kostrijs: 110 euro (externaat), korting voor kinderen binnen eenzelfde gezin, iedereen brengt zelf een lunchpakket mee.
MAfestival Brugge, in samenwerking met Musica. Inschrijven via www.musica.be.
www.MAfestival.be

Nieuwe muziekschool

yoga  voor
kinderen

het belfort
vernieuwd!

metronoom:
haal  muziek  uit  jezelf!

Wo 23 mei van 14u tot 16u
Basisschool De Linde, Brieversweg 185,
Sint-Kruis (6 tot 10 jaar)

Elke dag van 9u30 tot 17u – Belfort, Markt 7

Lange Vesting 16, 8200 Brugge - 7 tot 17 jaar

Ontspannen kan je leren! Ga mee op droomavontuur!
Een droomverhaal met yogaoefeningen en praat&doe
spelletjes. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt dus vooraf
inschrijven is noodzakelijk.
Info en inschrijven: 050 45 01 00 of
gezondheidspromotie@lmwvl.be / 1 euro

Heb je het al eens gedaan? Helemaal naar boven geklommen? Het zijn 366 trappen, wel een beetje veel
maar als je bovenkomt heb je een spectaculair uitzicht
over Brugge. En nu hebben we ervoor gezorgd dat je op
weg naar boven ook nog leuke dingen te weten komt
over de geschiedenis van de toren en de 47 klokken van
de beiaard. Redenen genoeg om je conditie nog eens te
komen testen!
Laatste ticket om 16u15, gratis voor Bruggelingen
www.brugge.be

Wil je dolgraag een instrument bespelen maar je hebt geen zin in lange
theorielessen? Dan kan je aankloppen bij Metronoom. Metronoom is een
nieuwe alternatieve muziekschool in Brugge. Tijdens de zomervakantie
kan je er al muziekkampen en initiatiecursussen volgen. Er zijn DJ-kampen, drum en percussiekampen, computermuziekkampen, initiatie gitaar,
initiatie drum en nog veel meer. Weet je nog niet welk instrument je het
liefst zou bespelen, dan kan je je inschrijven voor het verkennend pop en
rock kamp. Daar kan je kennis maken met alle instrumenten die vandaag
in de muziekwereld gebruikt worden.
Ontdek het volledige aanbod op www.metronoom.be

kids in de concertzaal!
Workshop rond het concert ' Venus en Adonis'
in het kader van MAfestival Brugge
Terwijl de muzikanten zich klaar maken voor hun concert, gaan de kinderen in de coulissen ook
aan het werk. Tijdens deze actieve workshop verkennen kinderen tussen 9 en 12 jaar muziekinstrumenten, bezettingen, componisten, de tijdsgeest, … Hun muzikale ontdekkingstocht
vertrekt vanuit het verhaal van Venus en Adonis. Een ontmoeting met een muzikant en
een deel van het concert bijwonen maakt de beleving helemaal compleet.

”Musti: m
ijn eerste
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l
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s leren.

		
Kostprijs: 6 euro, ticket voor het concert inbegrepen
		
MAfestival Brugge, in samenwerking met De Veerman
			
Inschrijven via 050 33 22 83 of info@MAfestival.be
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Briek Casteleyn, Fran Valcke en Jente Van Dijck
interviewden auteur Dirk Nielandt tijdens “Het uur van de jury”
op het Groot Brugs Jeugdboekenfeest.

Casper Tack, Camille, Noa Demeyer en hun moni's
tijdens de knuffelactie tegen zinloos geweld (Idee Kids)

KALENDER MEI – JUNI ‘12
Za

05.05 14u tot 18u

Uitwijken – Stationsplein, Venetiëstraat in Zeebrugge			

iedereen

VARIA

ZO

06.05 14u tot 18u

Uitwijken – grasplein Amaat Vynckestraat (achter de kerk) in Dudzele 			

iedereen

VARIA

Za

12.05 14u tot 18u

Uitwijken – speelplein Daverlostraat–Leliestraat in Assebroek			

iedereen

VARIA

ZO

13.05 14u tot 18u

Uitwijken – speelpleintje Ten Boomgaard in Sint-Michiels 			

iedereen

VARIA

ZO

13.05 vanaf 15u

Volksspelen – Burg			

iedereen

VARIA

ZO

13.05 11u en 15u

Pantoffeltrein, Pantalone, Biekorftheaterzaal			

3+

THEATER

WO

16.05 14u tot 17u

Speeldag in het park – Astridpark			

3+

VARIA

Za

19.05 14u tot 18u

Uitwijken – Blijmare, speelplein Knotwilgenlaan in Sint-Andries			

iedereen

VARIA

ZO

20.05 14u tot 18u

Uitwijken – Baron Ruzettepark (Komvest) in Kristus Koning			

iedereen

VARIA

ZO

20.05 14u en 17u

Circus Passage Desemboite - Les Apostrophes, Spiegeltent (Kruisvest)			

iedereen

CIRCUS

WO

23.05 14u tot 16u

Yoga voor kinderen, Basisschool De Linde			

6+

VARIA

Za

26.05 14u tot 18u

VARIA

Uitwijken – de Patio, Rode Kruis opvangcentrum in de Grauwwerkersstraat			

iedereen

TOT WO 30.05 					

MEIFOOR, BRUGGE			

iedereenKERMIS

Za

Feest in ’t Park- Minnewaterpark			

iedereen

30.06 14u tot 18u

Bezoek ook het vernieuwde Belfort en doe mee met de Paspoortactie van Musea Brugge!

Organiseer je een cultureel evenement voor kinderen in de maand juli en augustus en wil je het gratis bekendmaken via Exit onder 12?
Neem dan voor 21 mei contact op via T 050 44 20 04 of exitonder12@bruggeplus.be
Exit onder 12 is een initiatief van Brugge Plus vzw in samenwerking met de verschillende culturele partners in de stad.
Gedrukt op 8500 exemplaren. Exit onder 12 wordt verdeeld in 36 scholen in Brugge en is ook gratis verkrijgbaar op
tientallen kindvriendelijke locaties in en om Brugge.
Volgende Exit onder 12 in uw klas? Neem contact op via exitonder12@bruggeplus.be
Eindredactie: Griet De Prest / vormgeving: Ruth D’hauwer
Verantwoordelijke uitgever: Filip Strobbe, Wollestraat 53, 8000 Brugge / Druk: Print&Media Partner

VARIA

