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- Wintergloed, het woord is aan de wintersfeer 

- Brugge op zesde plaats in Condé Nast Traveler's Awards 

- Triënnale-installatie Gijs Van Vaerenbergh blijft in Brugge 

  

 

 

 

Wintergloed, 

het woord is aan de wintersfeer 

Van 26 november 2021 tot 9 januari 2022 vindt 

Wintergloed Brugge voor de derde keer plaats. Na 

een jaar van ingehouden feestdrang, wordt voor deze 

editie alles uit de kast gehaald. Dertien 

lichtinstallaties strekken zich opnieuw uit over de 

stad: de schaatspiste in kunstijs en de gezellige 

winterbar worden een winterse hotspot en de 

kerstmarkt op de Markt, Simon Stevinplein en ‘t Zand 

steekt in een volledig nieuw kleedje. 

Van 26 november 2021 tot 9 januari 2022 

Binnenstad Brugge 

www.visitbruges.be/winter  
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Brugge op zesde plaats in Condé Nast 

Traveler's Awards  

Brugge scoorde een zesde plaats in de categorie 

'small cities world' in de prestigieuze Condé Nast 

Traveler's 2021 Reader's Choice Awards. Het 

toonaangevende reismagazine Condé Nast Traveler 

baseerde zich voor deze awards op de ratings en 

reviews van meer dan 800.000 lezers over hun 

recente reiservaringen. Deze resultaten tonen aan 

naar welke bestemmingen de lezers van Condé Nast 

het meest verlangden toe ze niet konden reizen en 

het eerst besloten te bezoeken toen dat terug kon. 

 

Brugge koos reeds voor de coronapandemie voor 

een duurzaam toerismeverhaal en ziet deze award 

als een bevestiging van de kwalitatieve weg die werd 

ingeslagen. In dit nieuw verhaal voor toerisme kiest 

de stad uitdrukkelijk niet voor ‘meer’ maar voor 

‘beter. Een positief en duurzaam verhaal dat we 

samen schrijven met onze bezoekers, inwoners en 

ondernemers.  

 

Condé Nast Traveler's Awards 

Strategische visienota toerisme 2019 - 2024 

 

  

 

 

Triënnale-installatie Gijs Van 

Vaerenbergh blijft in Brugge 

De monumentale installatie ‘Colonnade’ van het 

architectenduo Gijs Van Vaerenbergh blijft ook na 

afloop van Triënnale Brugge op 24 oktober in het 

Baron Ruzettepark staan.  

 

'Colonnade' is een van de dertien kunst- en 

architectuurinstallaties van de derde editie van 

‘Triënnale Brugge 2021: TraumA’. Het paviljoen houdt 

het midden tussen een woud met ondoordringbare 

bomen en een Romeinse zuilengalerij en nodigt je uit 

om de ruimte te betreden en te verdwalen tussen 

honderd schuin lopende kolommen.  

 

'Colonnade' - Gijs Van Vaerenbergh 
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  Share   

  Tweet   

  Share   

  Forward   

Visit Bruges 

Postbus 744, B-8000 Brugge 

T +32 50 44 46 46 

toerisme.pers@brugge.be 

www.visitbruges.be 

  
  

 

https://brugge.cmail19.com/t/j-fb-fuukhe-thdriitilt-n/
https://brugge.cmail19.com/t/j-tw-fuukhe-thdriitilt-p/
https://brugge.cmail19.com/t/j-li-fuukhe-thdriitilt-x/
https://brugge.forwardtomyfriend.com/j-thdriitilt-A8D7C42E-fuukhe-l-m
mailto:toerisme.pers@brugge.be
http://www.visitbruges.be/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-fuukhe-thdriitilt-d/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-fuukhe-thdriitilt-h/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-fuukhe-thdriitilt-k/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-fuukhe-thdriitilt-u/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-fuukhe-thdriitilt-o/
https://brugge.cmail19.com/t/j-l-fuukhe-thdriitilt-b/

