Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het plaatsen van cookies.
Akkoord Meer informatie

Boeken
Wat valt er nú beter te doen dan je in de te zetel nestelen met een goed boek met een hoofd-of bijrol voor je
favoriete bestemming?

Romans:
Bruges-la-Morte (1892) door Georges Rodenbach:
Dé mysterieuze klassieker van Georges Rodenbach uit 1892.
Het hermetisch zwart (1968) door Marguerite Yourcenar:
Klassieker over een fictief humanistisch personage uit de renaissance. Bekroond met de Prix Femina.
La petite dame en son jardin de Bruges (1996) door Charles Bertin:
Bertins tedere portret van zijn grootmoeder, die kleine dame in haar tuin in Brugge.
L'enfant de Bruges (1999) door Gilbert Sinoué:
Verhaal over de 13-jarige Jan die geadopteerd wordt en als leerling in het Brugse atelier van schilder Van
Eyck terechtkomt.
Luchtreiziger (2009) door Geert Van Maele:
Deze thrillerachtige roman geeft behalve over De Groof, een personage met een fascinatie voor vogels en
vliegtoestellen, veel informatie over het kleurrijke Brugge van rond 1850.
Sluiers over Bourgondië. Vervlochten levens (2012) door Geertrui, Katelijne en Veerle
Bervoets:
De Italiaanse Bella reist met het theatergezelschap van haar vader naar Brugge om het feest van de Orde
van het Gulden Vlies op te luisteren. Aan het Vlaamse hof leert ze Catharina kennen, de bastaarddochter
van Filips de Goede.

Kinder- en jeugdboeken:
Brugge aan kinderen verteld (2011) door Carla Fontes Salinas en Yves Hanosset:
De geschiedenis van Brugge, op maat van kinderogen.
Candide (2007) door Kristien Dieltiens:
‘Candide’ is het derde deel van Kristien Dieltiens’ Ampurias- trilogie over de middeleeuwen waarin de
zestienjarige Candide werd uitgehuwelijkt aan een oude Brugse lakenhandelaar.
De schoonheid van Clara (2009) door Piet De Loof:
Verhaal over Clara die sinds haar haar vijfde piano speelt. Ze is zo goed dat ze kan deelnemen aan de
Nationale Pianowedstrijd Jong Talent. Met een hoofdrol voor het Brugse Concertgebouw!
De verlaten stad (2004) door Claude Clément en John Howe:
Beeldverhaal van John Howe, de bekende tekenaar verantwoordelijk voor de decors in de film Lord of the
Rings. Opgehangen aan de figuur van een oorlogszuchtige vorst met een hoofdrol voor Brugge.
Het zwaantje van Brugge (2019) door Terry van Driel en Julie Rodriguez:
In dit boek kunnen kleuters en peuters op ontdekking gaan naar het zwaantje van Brugge. Elke pagina telt
een begeleidend stukje tekst op rijm in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.
Onrustvlinder (2008) door Anna Coudenys:
Onrustvlinder katapulteert je naar het middeleeuwse Brugge van de vijftiende eeuw.

De waterduivel van Brugge (2006) door Patrick Lagrou
Een spannend griezelverhaal waarin de tweeling Jonas en Tobias probeert te achterhalen wat er schuilt
achter de mysterieuze verdwijning van een toerist in Brugge.
De Kleurenvanger (1996) door Peter Verhelst
Tijdens een van de heetste zomers van de eeuw lopen een jongen en een meisje elkaar letterlijk tegen het lijf.
Een tijdlang zwerven ze samen rond in Brugge, totdat het meisje op een dag van een brug valt. Viel ze?
Werd ze geduwd? Hij denkt dat ze sprong.

Non-fictie:
Brugge, een middeleeuwse metropool / Medieval Bruges (2019) door Jan Dumolyn en Andrew
Brown:
Indrukwekkende biografie van een stad! Nooit eerder verscheen er zo’n volledige geschiedenis van Brugge.
Brugge vertelt / Brugge vertelt verder (2008/2009) door Nico Blontrock en Chris Weymeys:
Als Bruggelingen over hun leven beginnen te vertellen, zijn ze niet te stoppen. Deze boeken beschrijven op
een volkse manier de geschiedenis van de stad in de voorbije zestig, zeventig jaar.
De Bourgondiërs (2019) door Bart Van Loo:
Bart Van Loo’s even spannende als leerrijke verkenning van de middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een
wervelende cultuurgeschiedenis. Meeslepend en erudiet vertelt hij waar wij vandaan komen.
Het Latijnse Brugge: De klassieke oudheid in het Brugse stadsbeeld (2007) door Paul Elsen:
Latijnse opschriften en verwijzingen naar de Griekse of Romeinse mythologie in het Brugse en Damse
stadsbeeld hebben voortaan geen geheimen meer.
Middeleeuws Brugge door de ogen van Hans Memling (2012) door Albert Janssens:
In Middeleeuws Brugge schetst de auteur een beeld van het dagelijkse leven in Brugge vanuit het
perspectief van schilder Hans Memling.
Van gissen naar weten. De geneeskunde in Brugge in de 17e eeuw, de tijd van Thomas
Montanus (2008) door Robert A. C. Panier:
In deze historiografie beschrijft Robert Pannier hoe de 17e-eeuwse medische revolutie zich voltrok in
Brugge. Centraal staat de figuur van Brugse geneesheer Thomas Montanus.
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Infokantoren
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 13:00, van 14:00 tot 17:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag gesloten

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest

created by Tobania

