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Geniet van een traditionele kerstmarkt in en rond het
Volkskundemuseum in het prachtige decor van de Sint-Annawijk

10 december 2017 van 11 tot 18u in Balstraat te Brugge
Een initiatief van Musea Brugge en Volkskunde West-Vlaanderen, i.s.m. het Kantcentrum en het Adornesdomein

Doorlopend
van 11.00 tot 18.00u:
Balstraat
Kerstmarkt
						
Kantcentrum
Demonstraties en workshops
Tentoonstelling schilderijen met kant
Tentoonstelling bidprentjes met kant
Volkskundemuseum
Tentoonstelling Velodroom te gast
Tentoonstelling Kinderen van Toen, 		
				
Senioren van Nu

Activiteiten
Volkskundemuseum
Spekkenbakker:
11.00 - 13u30
Speculoosbakker:
14.00 - 17.00u
Knutseltafel soksneeuwmannen:
14.00 - 17.00u
A Christmas Carol schaduwtheater door Gautier Fremaut:
13.00u, 13.30u, 14.00u 14.30u,
15.30u, 16.00u, 16.30u, 17.00u

v.u. J. Coens, Stadssecretaris, Burg 11, 8000 Brugge

tuin Volkskundemuseum
Wintervertellingen door
Tom Van Outryve:
13.30u, 14.15u, 15.00u,
15.45u, 16.30u
Vuurspektakel door Jonna vzw:
17.00u
Speelplaats Kantcentrum
Wagenspel Kwade Bette door
Int Wroede ende int sotte:
13.30u, 14.30u, 15.30u
Jeruzalemkapel
Cantores zingt kerst:
15.30u, 16.30u
Gidsbeurten:
tussen 14.00u - 15.30u

DEELNEMERS MARKT
Beenhouwerij De Leeuwebrug
Deelnemers
MARKT
braadworst, varkensmutsen, hoofdvlees, smout, frietjes

Carine Van Mullem

Leen Ruysschaert en Ruben Desmidt

Cosima Rohden

oxfam wereldwinkel (verkoop voor sociale projecten)
Kerstmarkt

Renee Nys

Balstraat
Fillierskoffie, warme chocomelk, jenever en chips
Adadore, Ada Amico Giulia
						
upcycled kinderkleren, speelgoed en
Kantcentrum
decoratieve items

Demonstraties en workshops
Katja de Vries
Tentoonstelling
schilderijen
met kant
illustrator en edelsmid: kaartjes
en sieraden,
houten
kerstdecoratie
Tentoonstelling bidprentjes met kant

broodpudding, avdocaat, limoncello
sieraden in glas, zilver
gehaakte mutsen

AnneBee

wintersjaals in een mix van materialen (wol, fleece,
katoen, zijde,...)

LeatherAmbacht

Griet Ostyn

maskers, riemen, boekentassen, handtassen, broches,
haarspelden, enz...

Claudine Van Daele

accessoires (gsmhoesjes, haarbanden)

Sarah De Loenen en Carla Castro

handgemaakte textiel accessoires en hoeden in wol,
zijde en vilt, juwelen, kerstaccessoires

pannenkoeken, confituur en koekjes Brugse beertjes
Els Knockaert
Volkskundemuseum
ism Luk Nonneman, sjaaltjes en kleine gadgets met
houten beeldjes, speelgoed, handgedraaide houten
Tentoonstelling
Velodroom
te
gast
kattenmotief
voorwerpen, kerstfiguurtjes
Tentoonstelling
Kinderen van Toen, 		
Crea Trio
Leonie Tavernier en Greta Schacht
				
Senioren
van Nu
kerstkaarten en andere papieren
creaties
handgebreide mutsen, truien en babykleertjes en
zelfgemaakte sieraden, sjaals, zeepjes in eigen
ontworpen en zelfgemaakte verpakking

Emmy Streuve

grafisch werk (kerstkaartjes, stickers, geschenkdecoratie) en viltwerk: decoratief en figuratief

Marina Van Hauwaert

Galerie Juniec

Katrien De Plancke

houten meubeltjes, accessoires en kunstwerken,
zelfgemaakte pralines

Steven Galow
honingwijn

Caroline Leplat

toegepaste kalligrafie en letterkunst
kerstbloemstukjes en kerstversiering

Mireille Beernaert
baby breilijn

Karlien Boddin

wenskaarten,objecten, doosjes, kerstversiering alsook
kantwerk

handgehaakte juweeltjes, opbergdozen,
bloemstukjes, kaartjes, zanddeegsteentjes,
theelichtjes, kaarsen,enz.

Jean-Philippe Carlé

Leen Vandepitte

bijenproducten

Pomme Charelle

appelwijn en warme wijn met gember en kruidnagel

pottendraaister - handgemaakte keramiekstukken

Chris Jansseune

Katrien Danneels

zijden sjaals, zelfgemaakte juwelen in glas, keramiek,
enz.

Cecilia Pronk

houten kinderspeelgoed, houten kerstversiering

Feli Hernandez

handgemaakte juwelen en knuffels

ringen gemaakt van knopen en allerlei wenskaarten
vilten kinderpantoffels, handgevilte winteraccessoires
herenarmbanden uit scheepstouw en aanverwante
materialen

Els Janssens

Diederik Vanloocke
Sofie Gevaert

Martine Pockelé

brocante, oude poederdozen, zilverwerk, glaswerk,
devotie

brocante, tweedehands, grootmoedersspulletjes en
artikelen in de midwintersfeer

Anne De Backer

Kantcentrum

Volkskunde West-Vlaanderen

glühwein, soep, pannenkoeken, vishapjes

chouffe bier, koffie, warme wulken en hotdogs
Vollaardbroden en patacons (in het museum)

