
DE NEGEN MUZEN V Z W  
 

APERITIEFCONCERTEN 

 
 

Beste muziekliefhebber,  

 

 

Onze aperitiefconcertenvereniging De Negen Muzen heeft 2 maal goed nieuws voor u.  

 

1) Vanaf dit seizoen 2019-2020 bieden wij u 5 concerten aan in de 

plaats van 4, zoals steeds op de 4de zondag van de maand om 11 uur.  

Onze concerten gaan door in oktober, november, januari, februari en nu 

ook in maart. U kunt deze data alvast met stip aanduiden in uw agenda:    

27/10/2019 – 24/11/2019 – 26/1/2020 – 23/2/2020 – 22/3/2020. 

 

2) Onze concerten vinden plaats op een nieuwe locatie, niet meer in de Crowne Plaza. 

Vanaf dit seizoen verwelkomen De Negen Muzen u in het tuinpaviljoen van De Brug, 

Hauwerstraat 3A 8000 Brugge. (aan het Beursplein / voormalig politiekantoor). 

  

Deze nieuwe locatie, De Brug, heeft verschillende troeven: 

✓ We kunnen volledig autonoom gebruik maken van de infrastructuur van De Brug, 

waardoor we u weer onze vertrouwde hapjes kunnen aanbieden tijdens het aperitief. 

✓ De Brug, centrum voor het vrije denken, is een niet commerciële organisatie, waardoor 

wij financieel meer armslag krijgen om een mooi programma samen te stellen.  

✓ Deze nieuwe moderne zaal met een perfecte akoestiek, zal u de kans bieden om in de 

meest optimale omstandigheden te genieten van onze aperitiefconcerten.  

✓ De Brug is vlot bereikbaar, ligt op 2 minuten lopen (150 m) van het busstation van ’t 

Zand. U kunt uiteraard gebruik maken van de ruime parkeergelegenheid onder ‘t Zand. 

✓ De Brug is 100% rolstoeltoegankelijk. U komt te voet door de inrijpoort in de 

Hauwerstraat, waar u op het mooie binnenplein het tuinpaviljoen zult zien staan.  

 

Ons eerste concert op 27/10/19 is een jubileum concert, want onze concertvereniging bestaat 

dan precies 40 jaar. We vieren dit met een concert van wereldklasse.  

Eind september ontvangt u van ons trouwens een nieuw bericht met de voorstelling van het 

volledige programma voor komend seizoen.  

We kijken er naar uit u opnieuw te kunnen verwennen met een mooie concertreeks.  

       

Met muzikale groeten, 

 

De Negen Muzen.  

 

(*) Kaarten in voorverkoop kunnen bekomen worden bij muziekhandel Rombaux,   

     Mallebergplaats 13-15 te 8000 Brugge, tel: 050 33 25 75.  

 

Maatschappelijke Zetel 

Sint-Katarinastraat 76 

8310 Assebroek 

tel 050 / 67 69 66 (na 18u) 

Website:  http://users.telenet.be/9muzen 2019 - 2020 

 



Nieuwe locatie voor de aperitiefconcerten van De Negen Muzen vanaf 27 oktober 2019 

 

                
 

 

           
De zaal biedt makkelijk plaats aan 120 personen. Op de achterzijde van de foto ziet u de foyer. 


