OPENINGSWEEKEND
De Brug, Centrum voor
het Vrije Denken
&
HuisvandeMens Brugge
Hauwerstraat 3A & 3C,
8000 Brugge (voormalig
politiegebouw op het Beursplein)

Zaterdag 22 juni 2019
9.30 uur - 11.00 uur: ontbijt
1 boterkoek + drankje gratis (koffie, thee, fruitsap of chocolademelk) per volwassene en 1
mini-boterkoek + drankje gratis per kind verkrijgbaar in het tuinpaviljoen, beide op vertoon
van de bon (zolang de voorraad strekt)
10.00 uur - 17.00 uur: opendeur
Infobeurs vrijzinnige verenigingen
Bezoek aan de site
Expo thema ‘De seksuele revolutie’
Voorstelling dienstverlening HuisvandeMens

14.00 uur - 17.00 uur:
kinderanimatie
Grime, airbrush tattoos en ballonplooien

17.30 uur - 18.30 uur: happy hour
19.00 uur - 19.45 uur:

BON

Goed voor 1 gratis boterkoek
en drankje (koffie, thee,
fruitsap of chocolademelk)
per volwassene en 1 gratis
mini-boterkoek per kind
Geldig op zaterdag 22 juni tussen
9.30 uur en 11.00 uur

zingen met No Notes
No Notes is een Brugs koor voor wie van zingen houdt maar dat liever in groep doet dan
thuis onder de douche. Zingen is ontladen en
in groep is dat des te gezelliger. We brengen
jong en oud samen rond een gevarieerd repertoire. Bij ons heeft iedereen talent. Welkom!

20.30 uur - 21.45 uur:
optreden MAANBAR
MAANBAR brengt wervelende Nederlandstalige songs met breekbare randen. De teksten
van deze indie-pop band uit Brugge verraden
fascinaties voor het leven in de stad, ingewikkelde relaties en de vrees om te verliezen wat
tijd nam om op te bouwen. Voor wie houdt van
Gorki, Stijn Meuris, The War on Drugs, Death
Cab for Cutie. Verrassend goed!

14.00 uur - 17.00 uur: ijskar

OPENINGSWEEKEND
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het Vrije Denken
&
HuisvandeMens Brugge
Hauwerstraat 3A & 3C,
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politiegebouw op het Beursplein)

Zondag 23 juni 2019
10.30 uur: onthaal
11.00 uur - 13.00 uur:
zondagsgesprek thema ‘Hoe
zorgzaam is Brugge?’
Gesprek met schepenen Pablo Annys,
Mercedes Van Volcem en Franky Demon,
gevolgd door vraagstelling vanuit het
publiek.
Moderator: Ann Peuteman
Thema’s: leefmilieu, welzijn, levensbeschouwing en jeugd.

14.30 uur - 16.00 uur:
jazzband & café
Gezellig (na)keuvelen met een streepje jazz,
doorlopend toegang en mogelijkheid om
iets te drinken in de foyer of op het terras.
Croques te verkrijgen tussen het zondagsgesprek en de jazz.

Tijdens dit weekend gaat de opbrengst
van de dranken aan de bar integraal naar
de MUG-Heli - www.imdh.eu

Meer info: www.vrijzinnigbrugge.be

