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REIEFESTIVAL LANCEERT OPEN OPROEP NAAR 

KUNSTENAARS 
 

 

Het Reiefestival in Brugge is een nieuw meerdaags festival dat erfgoed verbindt met 

hedendaagse podiumkunsten. Het festival vindt plaats in augustus 2023 

op verschillende openluchtlocaties op en rond de Brugse reien en focust op nieuwe 

creaties. Geloof is het thema voor 2023. Het programma van het Reiefestival komt tot 

stand na een open oproep, die zich richt tot professionele kunstenaars en makers.  

 

DRIEJAARLIJKS 

CREATIEFESTIVAL 

 

Met het Reiefestival kiest Brugge voor 

een driejaarlijkse cultuurcyclus waarbij 

Triënnale Brugge (2021), de Gouden 

Boomstoet (2022) en het Reiefestival 

(2023) elkaar opvolgen.  

 

Anders dan Triënnale Brugge wordt niet 

gewerkt met curatoren, maar zal het 

programma tot stand komen via een open 

GELOOF 

 

 

Elke editie werkt het Reiefestival met een 

thema. Voor de eerste editie in 2023 is dit 

‘geloof’. Geloof verwijst hier niet alleen 

naar de verschillende wereldreligies, maar 

evengoed naar persoonlijke vormen van 

geloof en overtuiging en naar vormen van 

bijgeloof die diep geworteld zitten in ons 

dagelijkse leven. Het bevat de spirituele 

ervaring die dagelijkse werkelijkheid 



 

oproep aan professionele kunstenaars 

en makers. Er is een online inspiratiebox, 

aangereikt door erfgoedorganisaties uit 

Brugge, waarin het thema wordt uitgelegd 

en geïllustreerd.  

 

en bewustzijn achter zich laat, of oplost in 

een groter geheel. Wat is de rol van geloof 

vandaag en verschilt deze van het, verre 

of recente, verleden? Waar houdt geloof 

op en wordt het een onwrikbare 

waarheid?  

 

  

 

 

Visit Bruges © Jan Darthet  

 

OPEN CALL 
 

Het programma van het Reiefestival wordt samengesteld aan de hand van een open 

oproep. Het festival zet in op creatie en zoekt podiumgerelateerde artistieke projecten die 

vertrekken vanuit Brugges rijke geschiedenis en het erfgoed van de stad. 



 

 

Het Reiefestival zoekt professionele kunstenaars en makers die in het bredere 

kunstveld actief zijn in één of meerdere podiumgerelateerde artistieke disciplines zoals 

theater, muziektheater, performance, dans, muziek, klankkunst, spoken word, circus,…  

 

Het festival zet verscheidenheid in schaalgrootte en vorm voorop. Op www.reiefestival.be 

staat alle info over de open call en kan er online een voorstel worden ingediend tot en met 

30 november 2021. 

 

Om kunstenaars te inspireren werd ook een inspiratiebox ontwikkeld.  

 

 

 

“Hoe het programma er zal uitzien hangt dus af van 

de reacties op de open oproep die gelanceerd wordt van 

16 september tot 30 november.  

 

Het is onze bedoeling professionele kunstenaars en 

makers van podiumkunsten te ondersteunen in hun 

creaties voor dit meerdaags festival. Zij slaan de brug 

tussen hedendaagse podiumkunsten, erfgoed en de 

rijke geschiedenis van Brugge.” 

Schepen van cultuur — Nico Blontrock 

 

  

 

INSPIRATIEBOX 
 

De Brugse erfgoedpartners reikten heel wat elementen aan om de kunstenaars te 

inspireren. De box illustreert hoe rijk ons erfgoed en de geschiedenis van Brugge is en 

toont ook aan hoe breed interpreteerbaar het thema ‘geloof’ is.  

 

https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=0eb89bd4d0&e=5830da5730
https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=c05ea03857&e=5830da5730


 

“De box is het vertrekpunt vanwaar creatievelingen vrijuit associëren en verbinden”, zegt 

burgemeester Dirk De fauw die aangenaam verrast is door de diversiteit van 

erfgoedinsteken rond het brede geloofsthema: “De box bevat heel wat tot de verbeelding 

sprekende bronvermeldingen, verhalen, objecten, documenten … Ik ben heel 

benieuwd hoe hedendaagse kunstenaars daar in hun eigen creaties zullen mee omgaan.” 

 

Bij het samenstellen van de inspiratiebox kwamen verdoken, verrassende Brugse en 

andere verhalen aan het licht.  

 

De inspiratiebox werd gerealiseerd in samenwerking met Concertgebouw Brugge, 

Erfgoedcel Brugge, Bibliotheek Brugge, Stadsarchief Brugge, Erfgoed Damme, 

Musea Brugge en Raakvlak.  

 

 

  

VERHAAL VAN 

VROEGER 

Geloof en Legende  

Olie van Sint Walburga 

 

Wie in de prachtige Sint-Walburgakerk in 

Brugge komt, ziet achteraan een flesje 

olie staan. Aan de olie, afkomstig uit de 

beenderen van Sint Walburga, worden 

geneeskrachtige eigenschappen 

VERHAAL VAN NU 

Van overtuiging tot activisme 

Documentaire ‘For Sama’ 

door Waad al-Kateab en Edward Watts 

 

De eerste documentaire die de 26-jarige 

Syrische burgerjournalist Waad al-Kateab 

maakt, draagt ze op aan haar pasgeboren 

dochter Sama. Met een eenvoudige 

digitale camera legt ze de Syrische 

opstand tegen dictator Assad in het 



 

toegeschreven. Toen de olie in de 

negentiende eeuw opgedroogd was, kon 

onderpastoor Guido Gezelle het flesje 

aanvullen met heilige olie die hij uit 

Duitsland liet overkomen. Dat deed hij 

opnieuw in 1870, voor een grote 

Walburgaviering in Veurne.   

 

rebellenbolwerk Aleppo vast, vanaf het 

begin tot aan de gedwongen evacuatie 

eind 2016, ondanks de levensbedreigende 

situatie en haar jonge moederschap. Ze 

deed dit omdat haar dochter zou begrijpen 

waarom zij en de vader van Sama 

bepaalde keuzes hebben gemaakt.  

 

NAAR DE INSPIRATIEBOX  
 

  

 

WWW.REIEFESTIVAL.BE  

  

 

MEER INFO 

Griet De Prest  

Communicatieverantwoordelijke Brugge Plus 

0474 473 464 

 

Perslink naar foto's en persdossier 

 

 

   

https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=491d1dcd93&e=5830da5730
https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=af74823c92&e=5830da5730
https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=db6f085860&e=5830da5730


  

  

 

Het Reiefestival is een initiatief van Brugge Plus 

i.s.m. Concertgebouw Brugge en KAAP, met de steun van stad Brugge.  

 

 

  

 

 

  

 

    

   

 

 
 
 
 
 

 

https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=a9a2d85192&e=5830da5730
https://reiefestival.us5.list-manage.com/track/click?u=90787e369a7d3b93b5318db33&id=15f0b688c6&e=5830da5730

