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Brugge Feest
In weinig andere steden wordt de jaarwisseling zo massaal en uitbundig gevierd als in
Brugge. Plaats van de afspraak is ‘t Zand waar de festiviteiten om 22.45 uur van start
gaan met ‘Brugge zingt van oud naar nieuw’.Het concept is inmiddels alom gekend:
aangevoerd door een dirigent en een gelegenheidskoor kan het publiek luidkeels
meezingen met de meest populaire hits van de voorbije jaren. Je kan intussen terecht
aan de diverse drank- en eetstandjes en de horecazaken in de directe buurt. Klokslag
middernacht wordt even verpoosd want dan is het tijd voor een spetterend vuurwerk
van ruim een kwartier.Vervolgens wordt het tweede gedeelte van het zangfeest in
volle hevigheid hervat.

Andere top evenementen

Hartelijk Brugge - geleide wandeling (2u)
Begeleide uitstap of rondleiding
01/01/2019 - 31/12/2019
Tijdens deze exclusieve wandeling (max. 16 pax) neemt een Brugse stadsgids je
mee voor een boeiende...

De Mena, Murillo, Zurbarán. Meesters van de Spaanse
Barok
Tentoonstelling
08/03/2019 - 06/10/2019
In de monumentale ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal worden ruim 20

Spaanse religieuze sculpturen...

Kookeet 2019
Eten en drinken
28/09/2019 - 30/09/2019
Kookeet, het grootste gastronomische foodfestival van België, pakt uit met
32 Brugse topchefs en...

Great Bruges Marathon

Sportactiviteit
20/10/2019
Een marathon dwars door UNESCO Werelderfgoed, het spreekt zowel
internationale als nationale lopers en...

Iedereen Klassiek - Hét feest van de klassieke muziek
Concert
26/10/2019
Kom gratis proeven van Bach, Beethoven, Grieg en meer tijdens het
muziekfestival Iedereen Klassiek....
Alle evenementen bekijken

CONTACTINFORMATIE
Openingstijden
di 31 december 2019 22:45 tot wo 1 januari 2020 01:00

Groepen
Openingstijden
di 31 december 2019 22:45 tot wo 1 januari 2020 01:00

Scholen
Openingstijden
di 31 december 2019 22:45 tot wo 1 januari 2020 01:00

Locatie
't Zand / , Brugge
routebeschrijving 

Contactinformatie

website http://comitevoorinitiatief.be

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

Toeristische informatie
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges
Word ambassadeur bij Visit Bruges

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 17:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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