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Films en series
Brugge op het witte doek: een tikkeltje suspense, een dosis romantiek, een overvloed aan passie en vooral: een
happy end!

Films:
The Nun's Story (1959):
Actrice Audrey Hepburn, die in de huid kruipt van een West-Vlaamse non/verpleegster, brengt Brugge tot
leven in The Nun’s Story.
Bruges-La-Morte (1978):
Gebaseerd op de roman van Georges Rodenbach, op locatie gefilmd in Brugge. Met een hoofdrol voor de
reitjes.
L'Oeuvre Au Noir (1988):
Belgisch-Frans drama gebaseerd op de gelijknamige roman van Marguerite Yourcenar uit 1968 waarin de
Vlaamse alchemist en chirurgijn Zeno door Europa zwerft. Hij wordt vervolgd door de inquisitie omwille van
zijn dissidente geschriften en duivelse praktijken.
Buddenbrooks (2008):
In dit kostuumdrama over een rijke koopmansfamilie (gebaseerd op de gelijknamige roman van Thomas
Mann uit 1901) doet Brugge dienst als decor voor het 19de eeuwse Amsterdam.
In Bruges (2008):
Shoot first, sightsee later! Download de moviemap.
Herz Aus Schokolade (2008):
In dit romantische drama erft de jonge Valerie van haar moeder een huis in Brugge. Ze wil het zo snel
mogelijk verkopen, maar eenmaal in Brugge ontmoet ze allerlei mensen die een belang bij de verkoop lijken
te hebben.
Traum Aus Schokolade (2010):
In dit vervolg op Herz Aus Schokolade wil Valerie samen met haar vriend een chocolaterie openen in
Brugge. Een romance over zoete dromen, intriges, ware liefde en de juiste smaak tegen een schilderachtige
achtergrond.
PK (2014):
Belgiës allereerste Bollywoodproductie, gefilmd in Brugge. Dowload de moviemap.
The Monument's Men (2014):
In deze Amerikaanse oorlogsfilm van en met Georges Clooney wordt een groep personen uit de
kunstwereld geselecteerd om, met goedkeuring van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt,
Duitsland binnen te dringen en waardevolle meesterwerken uit de kunstgeschiedenis te redden van de
nazi's. Brugge speelt slechts een kleine rol, maar die is te mooi om niet te vermelden!
Love, Romance & Chocolate (2019):
Emma en chocolatier Luc strijden om de titel Koninklijke Chocolatier van België. De schoonheid en de
romantiek van Brugge inspireren tot unieke chocoladecombinaties, maar zal hun inzending winnen zonder
dat ze hun hart verliezen?
MOOOV Filmfestival 2020 2.0:
Films met zicht op de wereld, vanuit je woonkamer.

Series:

Aspe (2004-2014):
Deze Vlaamse politieserie is gebaseerd op de boeken van Pieter Aspe en speelt zich af in Brugge en
omgeving.
De Dag (2018):
Een kleine stad wordt opgeschrikt door een uit de hand gelopen bankoverval. Een dag lang ontspint zich
een uitermate spannend kat-en-muisspel tussen politie en gijzelnemers. Gefilmd op en rond het Beursplein
in Brugge!
The White Queen (2013):
Deze tiendelige dramaserie van de BBC over de strijd om de troon aan het eind van de 15e eeuw werd deels
gefilmd in Brugge. Je herkent o.a. de Gotische Zaal, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Potterierei, Jeruzalemkapel en
de Basiliek van het Heilig Bloed. Download de moviemap.
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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
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