11.00 U

1 — ARENTSHOF
The city as a strategy

O P E N IN G S R E C E P T IE
VER W E L KO M IN G DO O R DE
B URG E M E E S T E R

De Stad Brugge biedt tussen
11.00 en 12.00 u een gratis drankje
aan bij het architecturale pareltje
‘Canal Swimmer’s Club’ van
Atelier Bow-Wow.

Samen met Jonas Vansteenkiste, beeldend
kunstenaar, kneed je letterlijk de stad van je
toekomst uit klei. In het kader van Uitwijken.
Aan het Arentshof, op het grasplein naast de
Onze-Lieve-Vrouwekerk.

2 — BURG
Plek voor alternatieve economie

Sint-Annarei aan de Carmersbrug

FEESTELIJKE
OPENING
Zondag 24 mei 2015 vanaf 11 uur

3 — LANGEREI
Brugge, stad van water
Op de openingsdag zal er
flink gespetterd worden op de
Langerei. De Langereizwemmers trekken er hun baantjes,
er is een vlottenwedstrijd en je
kan een rondje varen met de
Zeescouts Sint-Leo en FOS
De Boekaniers. Tussen de Canal
Swimmer’s Club van Atelier
Bow-Wow en het Sasplein.
P RO G R A M MA
11.00– Suppen, roeien, kayak ...
17.00 	vanaf het Sasplein.

Hedendaagse kunst en
architectuur in de historische
binnenstad van Brugge

Enkel niet-gemotoriseerde vaartuigen en
in clubverband! Gratis
rondjes varen op de
Langerei in door Zee-
scouts bestuurde rafts.
14.00– Zwemmen door de
15.00 Langereizwemmers.
17.00– Vlottenwedstrijd voor
18.00 	
verenigingen, die zich

hebben ingeschreven.

WANDEL
GIDS

De wandelgids
met alle info over
de triënnale is te koop
(€ 9, 95) op de volgende
i infopunten



Centraal infopunt
Poortersloge
Academiestraat 18
Di – Zo, 13 – 18 u
Ook open op pinkstermaandag 25.05
Infopunt Pakhuizen
site DuPont
ingang via Wulpenstraat
Di – Zo, 13 – 18 u
Ook open op pinkstermaandag 25.05
In&Uit
Concertgebouw
’t Zand 34
Ma – Za, 10 – 17 u
Zon- en feestdagen
(25.05, 21.07, 15.08)
10 – 14 u
Infopunt station
Stationsplein
Ma – Vr, 10 – 17 u
Za – Zo, 10 – 14 u

Beste Bruggeling,
Voor het eerst sinds 1974 pakt Brugge
uit met een triënnale voor hedendaagse kunst.
Een uitnodiging om uw stad opnieuw en op een
heel andere manier te leren kennen. De globale
verstedelijking is de rode draad doorheen de
triënnale. Wat als de miljoenen toeristen die
hier elk jaar verblijven, hier permanent zouden
wonen. Welke impact zou dit hebben op ons
dagelijkse leven?
Dat is het uitgangspunt van de
Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale
Brugge 2015, een grootschalig evenement rond
hedendaagse kunst en architectuur dat loopt
van 20 mei tot 18 oktober. Achttien nationale
en internationale kunstenaars creëren twintig
nieuwe werken die te zien zijn langs een
kunstparcours in de binnenstad. Daarin komen
vragen en reflecties aan bod rond de toekomst
en het creatieve potentieel van de stad,
rond verstedelijking, burgerschap, wonen en
samenleven, financiën en economie.
In de communicatie spelen we met de letters
van onze stad BRU-GGE. We spiegelen de letters
en komen uit bij ‘URB-EGG.’
Wat als het middeleeuwse ‘ei van Brugge’ ineens
een metropool werd? Wat als het ‘URB(an) EGG’
ineens miljoenen inwoners zou tellen?
Herontdek uw stad op 24 mei via het Toekomstparcours, denk mee over het leven in een nieuwe
metropool, geniet van de wateractiviteiten op de
Langerei of kom even tot rust in de pop-upbars.
U bent van harte uitgenodigd om deel uit te
maken van de triënnale en de feestelijke opening
op 24 mei. Zorg dat u erbij bent!

Is er een alternatief voor ons huidige economische systeem? Op de Burg kan je kennismaken
met nieuwe vormen van duurzame handel en
economie: LETS, ECOliving, geefkast, Soepcafé,
Little Free Library, Breigezellen, Autopia-autodelen, Handmade in Brugge en Howest (onderzoek rond deeleconomie).

4 — BALIESTRA AT 84
Cohousing in Brugge beter een goeie buur(t)
dan een verre vriend
Cohousing of ‘samenwonen’
is een alternatief voor de
verkavelingen met eengezinswoningen, dat probeert het
buurtgevoel van de vroegere
dorpskernen te herstellen.
Maak kennis met de plannen
van Stoer Huus, schrijf jouw
idee over een goeie buur(t)
neer en hang het op aan de
waslijn of geniet gewoon wat
op de Bleekweide.
Baliestraat 84, op het vroegere
terrein van Sint-Gillis Schoenen.
www.stoerhuus.be

11.00 – 18.00 U

TO E KO M S T PA RC O UR S — 7 LO CAT IE S

Maak een wandeling langs de 7 locaties van
het Toekomstparcours. Het centrale thema
van de triënnale past perfect binnen het kader
van ‘De toekomst van Brugge’. Op dit platform
debatteren Bruggelingen ook mee over hoe de
globale verstedelijking in een beschermde
historische stad vorm kan krijgen. Maak kennis
met enkele toekomstideeën voor Brugge, die
door en voor Bruggelingen werden ingediend.

5 — HOF DE JONGHE
Op zoek naar stilteplekken
in een stad
Wat als ook Brugge een grootstad zou worden? Waar zouden we dan nog stilteplekken
vinden? Hof De Jonghe wordt
onze stilteplek op 24 mei.
In samenwerking met Vormingplus. Toegang via Langerei,
tussen huisnummers 75 en 82
PROGRAMMA
11.00– Qigong - gezond naar
12.00 	lichaam en geest.
Gratis, geen inschrijving
nodig
14.00– Mediteren onder
15.00 begeleiding.
15.00– Inschrijven nodig
16.00 € 3 via Vormingplus
	050 33 01 12, regio.
brugge@vormingplus.be
15.00– Taiji - op zoek naar
16.00 	verstilling. Gratis,
geen inschrijving nodig
DOORLOPEND
11.00– Wandelmeditatie
18.00 	Labyrint B en instal-

latie ontwerpbureau
tcct

VANAF 11.00 U

6 — PA K H U I Z E N
Stadslandbouw
Stadslandbouw is de productie van voedsel in de stad:
gemeenschappelijke moestuinen, eetbare geveltuinen,
verticaal tuinieren, groenten
in bakken, bioafhaalpunten …
Groenten kweken in een
stad is perfect mogelijk. De
drijvende krachten achter het
Ecohuis-idee tonen hoe het
zou kunnen.
Aan de Pakhuizen, site DuPont
(bekend als de gistfabriek),
toegang via Wulpenstraat.

7 — URB EGG-CAFÉ
Toekomstideeën op
groot scherm
Aan het terras van het
URB EGG-café zie je op een
groot scherm welke dromen
Bruggelingen én professionele planners hebben
voor hun stad. Maak zelf je
ideeën kenbaar via Twitter of
Instagram of laat je dromen
live uittekenen door tekenaar
Johannes Vandierendonck.
Aan de Pakhuizen, site DuPont
(bekend als de gistfabriek),
toegang via Wulpenstraat.

PO P - UP B A R S ‘CA N A L S W IM M E R ’S C L UB ’
E N UR B E G G - CA F É

De eenmalige pop-upbar aan de
‘Canal Swimmer’s Club’ (Sint-Annarei /Carmersbrug)
én het tijdelijke URB EGG-café aan de Pakhuizen
(site DuPont bekend als de gistfabriek, toegang via Wulpenstraat)

zijn open van 11.00 tot 23.00 u (Canal
Swimmer’s Club tot 20.00u). Stroom.tv en
Villa Bota zorgen voor aangepaste muziek.

HANG DEZE
AFFICHE AAN JE
RAAM EN TOON
DAT JE BEGAAN
BENT MET DE
TOEKOMST VAN
BRUGGE

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge
De feestelijke opening van de Triënnale Brugge 2015 is een organisatie van Brugge Plus en De toekomst van Brugge
www.triennalebrugge.be – www.detoekomstvanbrugge.be – info@triennalebrugge.be – 050 44 20 02
Veldwerk
vu Filip Strobbe, Lange Vesting 112, 8200 Brugge design Barlock

