ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Ontdek de legende van de Uilenspiegel

Regio

DAMME  De 150ste verjaardag van de publicatie
van het boek ‘La Légende d’Ulenspiegel’ van
Charles De Coster wordt in het stadhuis in Damme gevierd met de tentoonstelling ‘150 jaar legen-

de. Uilenspiegel eeuwig jong’. De tentoonstelling kan je vandaag nog op de valreep bekijken
van 10 tot 12 en van 13 tot 18u.
(cgra/foto cgra)
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Op naar Triënnale Brugge 2018

KNOKKE-HEIST  Naar
aanleiding van het tienjarige bestaan van musicalgroep MILO kan je in september het bekende
sprookje ‘De 3 biggetjes’
bewonderen in CC Scharpoord. Deze feelgoodmusical vormt een goede start
van het theaterseizoen.

Het is vandaag de laatste keer dat je
naar het URB EGG-café kan. (foto grf)

Architecturale
pareltjes
De Karavaan kan je volgen naar de
volgende locatie. (foto cgra)

Uitwijkenkaravaan
in Assebroek
BRUGGE  De Uitwijkenkaravaan
houdt dit weekend halt in Assebroek.
Op het programma staan onder meer
theater, animatiefilms, muziek en
workshops. Vandaag om 10u verhuist
men van de oude locatie (grasplein
Zandtiende) naar de groenzone in de
Schijfstraat, achter de Tir. Je kunt meefietsen naar de nieuwe locatie, waar
koffiekoeken en koffie voor je klaarstaan. (cgra)
Q Info: www.uitwijken.be

De 3 biggetjes

Een beestige bende kinderen, jongeren en volwassenen zullen jong en oud
ongetwijfeld een leuke show vol spanning en humor voorschotelen. Geniet
van een musical over haat en liefde,
unieke vriendschappen en hoe ‘anders
zijn’ je uniek maakt.
Je kan de voorstelling nog bekijken op
zondag 10 september om 14u30,
vrijdag 15 september om 20u of zater-

TORHOUT  In kinderboerderij d’
Oude Smelterij aan de Ieperse Heerweg wordt vandaag van 14 tot 18u de
plattelandsdag gehouden. Er is heel
wat te beleven met een papegaaienshow, dierknuffelhoek, de imker, de
hoefsmid, nestkastjes maken, volksspelen, kleinvee, kanaries, de saptrapper, een demo composteren en een
wedstrijd met Belgische trekpaarden.
(srea)

Tussen oude
boeken snuffelen
Je kan de feelgoodmusical zien in CC
Scharpoord. (foto milo)
dag 16 september om 14u30 en 20u.
Het algemeen tarief bedraagt 16 euro.
Er geldt een kortingstarief van 13 euro
voor groepen vanaf 10 personen en
voor kinderen jonger dan 12 jaar. (ebil)
Q Tickets: cc Scharpoord of
www.musicalgroupmilo.be

REGIO  Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert nog tot 17 september het Festival van de Architectuur.
Vandaag zetten een 85-tal opmerkelijke Vlaamse gebouwen hun deuren
open voor het grote publiek tijdens de
Dag van de Architectuur.
Het instituut selecteerde de Blankenbergse bibliotheek omwille van haar
architecturale kwaliteit. Ook in het
Zwin Natuur Park geniet je van een
rondleiding of duurzaamheidswandeling. Ontdek verder Huis Brugge door
architectengroep 51N4E, de Blauwe
Zone waar een vergeten kapel omgetoverd werd tot een hedendaagse sacrale
ruimte en de Royal Belgian Sailing
Club Alberta te Zeebrugge.
(ebil)
Q Het volledige programma vind je
op festivalvandearchitectuur.be

JABBEKE  In het Permekemuseum
aan de Gistelsesteenweg in Jabbeke
wordt vandaag de tweede editie gehouden van de Permeke Boekentuin.
Je kan er vanaf 10u snuffelen tussen
oude boeken waarbij je vaak unieke
uitgaven op de kop kan tikken.
Verder is er een workshop voor jong en
oud en kan je het museum gratis bezoeken. (srea)

Walking with
the dogs
BRUGGE  In de tentoonstelling
‘Walking with the dogs’ maakt fotograaf Jean-Marc Chapa duidelijk dat
ook rijke mensen heel wat gemeen
hebben met hun minder gefortuneerde medemensen . “We zijn gewoon
mensen die hier tijdelijk, als honden,
wat verloren rondzwerven. Velen
hebben moeite om dat te aanvaarden”, zo vertrouwde hij kunstcriticus
Sofie Crabbé toe.
44 Gallery, Genthof 44 in Brugge,
nog tot 8 oktober, zaterdag en zondag van 14 tot 18u. Gratis toegang.
(cgra/foto Jean-Marc Chapa)

Ontdek de nieuwste trends
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BRUGGE  Vandaag kan je voor de
laatste keer een bezoek brengen aan
het URB EGG-café op het pleintje tussen het Station en de Boeveriepoort.
Dat pop-upcafé in het kader van de zomerse Pre-Triënnale is vandaag open
van 11 tot 22u.
Er wordt ook al vooruitgekeken naar
Triënnale Brugge 2018, die plaatsvindt
van 5 mei tot 16 september 2018 en ‘Liquid City-Vloeibare Stad’ als thema
heeft. Curatoren Till-Holger Borchert
en Michel Dewilde nodigden gerenommeerde, internationale kunstenaars en architecten uit om vorm te geven aan Triënnale Brugge 2018. Er is
ook een tentoonstelling met visionaire
architectuurmaquettes in het Grootseminarie.
(cgra)
Q Info: www.triennalebrugge.be
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