
Van vrijdag 22 november tot en met zondag 5 januari zorgt het nieuwe festival 

‘Wintergloed’ voor een warme winter in de binnenstad van Brugge. De stad 
trekt daarbij resoluut de kaart van duurzaamheid door alle evenementen in de 

winterperiode te toetsen aan het ‘Winterkompas’, een verzameling van duurzame 
criteria. Wintergloed moet zo een vernieuwende beleving bieden die past bij het 
DNA van de stad en kwaliteit brengt voor bewoners en bezoekers. 

 
Lichtparcours 
Twee belevingswandelingen met interactieve en dynamische lichtinstallaties 
zorgen vanaf het stationsplein al meteen voor de juiste sfeer. Een eerste 
wandeling loopt van het Stationsplein tot in het Minnewater, de tweede gaat van 

het Stationsplein via het Albertpark tot ’t Zand. Het licht werd geïnspireerd op de 
rijke geschiedenis van de stad, vermengd met de hedendaagse beleving en de 

toekomstvisie van Brugge. Door een combinatie van lichtkunstinstallaties, 
atmosfeerbelichting en projecties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een 
uitnodigende gloed, met licht dat steeds intenser in kleur en hoeveelheid wordt 

naarmate het Minnewater en ’t Zand dichterbij komen. Dagelijks van 15u30 tot 
middernacht. 

Minnewater als winterse ontmoetingsplek 
Het magische Minnewater wordt met een ecologische kunstschaatspiste op het 

water en een bijna 300m² grote winterbar dé ontmoetingsplek tijdens de 
donkerste dagen van het jaar. Na een rondje schaatsen kun je op het 
aansluitende winterterras genieten van een aanbod van lokaal lekkers. Het 

winterterras zal dagelijks open zijn: van zondag tot en met donderdag van 11.00 
tot 22.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 23.00 uur. 

Het synthetische ijs van de schaatspiste is het enige op de markt dat een 
realistische kopie is van natuurijs. Het maakt gebruik van een ‘ijsbrekende’ 
ecologische technologie die het energie-en waterverbruik van traditionele 

ijsbanen tot nul herleidt. De piste zal open zijn van: maandag tot en met 
donderdag van 10.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 10.00 uur tot 22.00 uur, 

zaterdag van 11.00 uur tot 22.00 uur, zondag van 11.00 tot 21.00 uur. 
Het laatste ticket wordt telkens een uur voor sluitingstijd verkocht. 
 

Kerst- en wintermarkt 
Op de Markt en op het Simon Stevinplein vindt de traditionele kerst- en 

wintermarkt plaats. In de vele eet- en drankkraampjes vind je een ruime selectie 
van lokaal lekkers. Het is ook dé plaats om een origineel, handgemaakt of 
duurzaam kerstcadeau te shoppen. 

Het volledige winteraanbod staat gebundeld op www.visitbruges.be/wintergloed. 
Dank op voorhand voor een verdere communicatie van dit nieuwe festival via uw 

kanalen. 
Loes Maveau 
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