
 

  
Imagine... 

een voorjaar in Brugge dat gonst van de creativiteit  

De Brugse zwanen herwonnen hun vrijheid en zijn - na maanden van ophokplicht - weer 

te spotten op hun vertrouwde plaatsen aan het Minnewater en het Stil Ende.  Naast 

zwanennesten doemen in de stad ook andere opmerkelijke kunstige creaties op in het 

kader van TRIËNNALE BRUGGE 2021 dat op 8 mei  van start gaat. Dankzij BEAUFORT '21 

wordt de kust, en dus ook Zeebrugge, verrijkt met kunstwerken. Verder is binnenskamers 

in musea en expositieruimten werk van hedendaags creatief talent te bewonderen. 

Brugge is een stad die leeft en van zich laat horen!  

  

 
  

Beluister de podcastreeksen 

Triënnale Brugge 2021  

De derde editie van Triënnale Brugge, het 

driejaarlijkse kunstenparcours waarbij een selectie 

kunstenaars en architecten nieuwe, tijdelijke 

installaties in de historische kern van de 

Werelderfgoedstad plaatsen, loopt van 8 mei tot 24 

oktober 2021. 

 

Om de opzet en het thema van dit jaar, TraumA, 

beter te kunnen begrijpen, creëerden Visit Bruges en 

Triënnale Brugge een wervende podcastreeks. Die 

neemt je mee op ontdekkingstocht doorheen de 

‘echte’ geschiedenis van Brugge en achter de 

schermen van kunst en architectuur in de stad. Naast 

informatie over de actuele editie leer je dus meer 

over de Brugse geschiedenis, UNESCO Wereld-

erfgoedstad, moderne architectuurparels, creaties 

van inspirerende makers, de twee eerdere triënnales 

in 2015 en 2018, de toekomstplannen van de stad en 

de verdere troeven van Brugge. 

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-y/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-r/


 

 

Het is de ideale voorbereiding voor een bezoek aan 

Triënnale Brugge, of voor wie gewoon meer wil weten 

over de stad Brugge. Ook nieuwsgierig ? 

Beluister hier de podcasts 

  
Vergeet ‘Mind the Artist’ niet 

Sanam Khatibi - Lemon Drizzle 

30 april - 3 oktober | Groeningemuseum    

Sanam Khatibi, die in Brussel woont en werkt, heeft 

heel wat (inter)nationale exposities op haar palmares 

staan. Ze exposeert voor het eerst in het Groeninge-

museum binnen het kader van de festival-reeks Mind 

the Artist. Op basis van een tiental schilderijen 

dompelt Khatibi de toeschouwer onder in een 

bevreemdende wereld met kleurrijke fauna en 

flora. Mens en dier ontmoeten er elkaar in een 

sensueel spel van macht, geweld en destructie, triomf 

en verlies, angst en verlangen. De personages 

ontlokken verwondering en roepen om 

bewondering. 

Kaap take-over 

1 mei - 30 juni | Diverse locaties 

Binnen het project Mind the Artist gaf Musea Brugge 

ook enkele cultuurhuizen carte blanche om op 

multidisciplinaire wijze aan de slag te gaan met de 

rijke collectie.  Kunstencentrum KAAP krijgt als 

eerste de eer en daagt je uit om je te laten verrassen 

en de musea in een nieuw daglicht te zien en te 

ontdekken. Herkennen we onszelf en ons eigen 

verhaal nog in deze cultuurtempels? Zijn de musea 

nog relevant in onze hedendaagse maatschappij? Het 

resultaat is een mix van concerten, voorstellingen, 

performances, lezingen, installaties, … met take-

 

  

 

  

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-j/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-t/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-i/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-d/


overs van o.a. Aafke Romeijn, ESINAM, Dijf Sanders 

& Linde Carrijn , Sien Vanmaele, Bear Bones Lay Low, 

buren, Charlotte Bouckaert, Samah Hijawi, Bérengère 

Bodin, … 

Ontdek meer Mind the Artist 

 

  

 

  

 

Openluchtexpo Beaufort 2021 

27 mei - 7 november | Alle kustgemeenten 

Het thema van de zevende editie van de Triënnale 

voor hedendaagse kunst aan zee is de relatie 

tussen natuur en mens: hoe is de mens onderhevig 

aan de wil van de natuur? Curator Heidi Ballet brengt 

21 binnen-  en  buitenlandse kunstenaars naar de 

kust die een sculptuur maken voor Beaufort 21. De 

door lokale verhalen geïnspireerde kunstwerken, 

enkele permanent en andere tijdelijk, zijn opgesteld 

in de publieke ruimte. Maak in Zeebrugge kennis 

met de sculpturen van Congolese kunstenaar 

Sammy Baloji. De muzikale creatie van Ari Benjamin 

Meyers (US), in samenwerking met ‘Die Verdammte 

Spielerei’, wordt in elke kuststad uitgevoerd. 

  

Zeebrugge is de plek waar Triënnale Brugge en 

Beaufort samenwerken en dit met Argentijns 

kunstenaar Adrián Villar Rojas.  Zijn lopende 

project ‘From the series Brick Farm’ behelst het 

nabouwen van nesten van de rode ovenvogel met de 

oorspronkelijke materialen. Heel opmerkelijk was dat 

de vogels daarna terugkeerden en extra lagen 

begonnen toe te voegen aan die nesten. In en rond 

de Poortersloge, in de binnenstad  maar ook in 

Zeebrugge, zal Villar Rojas enkele bijzondere 

vogelnesten plaatsen. Eender waar je deze nesten 

aantreft, het zal niet duidelijk zijn of je naar een 

authentiek of artificieel exemplaar kijkt en de 

natuur zal beslissen of ze na de tentoonstelling nog 

aanwezig zullen zijn.  

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-h/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-k/


Ontdek Beaufort 2021 

  
Icoonfietsroute langs de kust 

Een alternatieve manier om met het Beaufort-

beeldenpark kennis te maken of om gewoon het 

beste van de Kust te ontdekken is de Kustroute 

fietsen. Deze unieke langeafstandsfietsroute (93 km) 

is pionier van de in totaal acht thematische 

‘icoonfietsroutes’, de vervangers van de klassieke 

LF-routes. Ze laat je fietsen naast het strand met zicht 

op zee, door unieke duinen en duinbossen, langs 

polders en uitgestrekte slikken en schorren. Op een 

aantal mooie plekken langs het parcours is picknick-

meubilair voorzien. In Zeebrugge kan je gezellig 

vertoeven op een van de 50 picknickbanken op het 

strand en de zeedijk. 

Bestel de Kustroute  

 

  

 
  

 

Uniek praalgraf Adornes 

‘op reis’ 

Na 538 jaar en voor het eerst ooit wordt de 

indrukwekkende graftombe van Anselm Adornes en 

echtgenote Margaretha van der Banck uit de 

Jeruzalemkapel verwijderd en naar Antwerpen 

getransporteerd. Via een blog kan je de restauratie 

van dit enige gaaf bewaarde, in steen uitgevoerde, 

vrijstaande 15e eeuwse grafmonument in Brugge 

volgen.  In afwachting van de terugkeer eind 

september 2022 blijft het Adornesdomein te 

bezoeken. Het motto van de familie Adornes - “Delen 

om levend te maken – levend maken om te bewaren” 

betreft niet alleen oude maar ook hedendaagse 

kunst. Het doel is om Belgische kunstwerken en 

artistieke trends met het internationale publiek te 

delen. Vanaf 15 mei exposeert Nick Ervinck zijn 

keramische werken die in dialoog gaan met 

tekeningen uit zijn persoonlijke collectie, Inspired by 

Triënnale Brugge.  

Ontdek het Adornesdomein  

  

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-u/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-o/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-b/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-n/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-p/


Creatieve makers : Handmade in 

Brugge  

Brugge wordt vaak geassocieerd met het 

vakmanschap en de virtuositeit van zijn meester-

ambachtslui uit de Middeleeuwen, maar vandaag de 

dag is de stad nog steeds de thuishaven van creatief 

vakmanschap. Het aantal ambachtelijke Brugse 

makers is verrassend en divers: kalligrafen, koffie-

branders, glaskunstenaars, hoedenmakers, 

brouwers, lederbewerkers, juweliers, keramisten, 

… Handmade in Brugge biedt hen een platform en 

zet hen letterlijk op de kaart. 

Speciaal voor moeder- en vaderdag kunnen via de 

webshop geschenkpakketten met unieke, lokale 

producten besteld worden. 

Ontdek Handmade in Brugge 
 

  

 

Logies met eetgelegenheid 

In deze bijzondere tijden dienen logiesaanbieders 

creatief aan de slag te gaan om hun gasten ook een 

maaltijd aan te bieden. De meeste uitbaters van 

hotels, B&B’s en vakantiewoningen serveren voor 

het ogenblik het ontbijt op de kamer. Levering van 

een warme maaltijd of het nuttigen van een zelf 

meegebrachte take-away lunch of diner is eveneens 

mogelijk. Soms worden krachten gebundeld en werkt 

het hotel samen met een gerenommeerd 

restaurant. De gasten kunnen dan in de intimiteit van 

hun kamer genieten van een gastronomisch menu. 

Ontdek Logeren met eetgelegenheid  

  
Kort in de kijker 

'Hedendaagse Primitieven' - De Tank [Burg] -  22/04 - 9/05:  fototentoonstelling die 40 artistieke 

Bruggelingen portretteert, in woord en beeld.  Een bewijs dat er ook vandaag heel wat beweegt op artistiek 

vlak in Brugge. De Vlaamse Primitieven van weleer krijgen opvolging. 

'Ik was 18 in '80 in Brugge' - Stadsarchief [Burg] -  24/04 - 20/06: tentoonstelling die het uitgaansleven en 

de muziek in de periode 1979-1981 in beeld brengt aan de hand van foto’s, affiches, gelegenheidsdrukwerk 

en andere documenten.  

'Lang leve de garnaalvissers' -  buitenlocaties Zeebrugge - 01/05 - 30/09: openlucht fotoproject van 

fotografe Ann-Sophie Deldycke met 12 foto’s van garnaalvissers op de vissersboot ‘De Goede Hoop’. 

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-x/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-m/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-c/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-q/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-a/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-f/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-z/


'De wereld binnen handbereik’ - Arenthsuis [Dijver 16]  - 21/05 - 29/08: in deze expo ontdek je een reeks 

bewaarde hulpmiddelen voor leerlingen met een visuele beperking, delen oud leerlingen van het 

Spermalie-Instituut via audio hun ervaringen en leer je meer over het geuralfabet van kunstenaar Peter de 

Cupere. 

World Gin Awards 2021: zette een zwarte zwaan in 2014 de Brugse Reien nog in rep en roer, dan kaapte 

de gelijknamige gin ‘Black Swan’ van de Bruges Gin Society de prijs van beste hedendaagse Belgische gin en 

de ‘Gold Swan’ werd zelfs uitgeroepen tot de beste gerijpte gin ter wereld.  

  
© Jan Darthet - © Musea Brugge - © Sanam Khatibi & rodolphe janssen - © KAAP -  © Beaufort  

© Ariel Torti - © Jan D'Hondt - © Nick Ervinck - © Visit Bruges 

  

  

  

 

 

Nog meer inspiratie Beeldbank 

https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-v/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-e/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-w/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-yd/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-yh/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-yk/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-yu/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-jl/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-s/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-s/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-g/
https://brugge.cmail20.com/t/j-l-fwjrky-thdriitilt-g/

