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Akkoord Meer informatie

Midwinterfeest 2018
Het Midwinterfeest brengt voor de 17de maal een warme kerstsfeer naar de SintAnnawijk. Een kerstmarkt met ambachtelijke producten vult de (Kerst)Balstraat. Ideaal
voor wie nog een geschenkje zoekt met veel kennis en liefde gemaakt. In de
kraampjes wisselen snuisterijen, lekkere hapjes en drank elkaar af. Opwarmen kan in
het Volkskundemuseum waar de museumherberg uitnodigend wacht. Ontdek de
collectie van het museum, geniet van de activiteiten en de knutseltafel voor gezinnen.
Aan de overzijde van de straat zet het Kantcentrum ook zijn deuren wagenwijd open
met een expo, demonstraties en workshops. Authentieke kerstsfeer vind je terug op
het Adornesdomein waar de kerstperiode sfeervol ingezet wordt met kerstliederen in
de kapel. Het Midwinterfeest is een vaste waarde voor al wie van warme kerstsfeer
houdt.

Andere top evenementen

Wintermarkt
Markt of braderie
23/11/2018 - 01/01/2019
Van 23/11/2018 tot en met 1/01/2019 wordt de Brugse binnenstad tot een
grote, stemmige winter markt,...

IJssculpturenfestival
Toeristisch evenement
24/11/2018 - 06/01/2019
Artiesten uit de hele wereld creëren een wondere wereld in ijs. 100
videoprojecties verlichten het...

Brugge Feest
Concert
31/12/2018 - 01/01/2019
In weinig andere steden wordt de jaarwisseling zo massaal en uitbundig gevierd
als in Brugge. Plaats...

Bach Academie Brugge 2019
Festival
15/01/2019 - 20/01/2019
Tijdens deze editie van het muziekfestival Bach Academie Brugge wordt de
zoektocht naar het goddelijke...

Wintervonken 2019
Festival
25/01/2019 - 26/01/2019
Kom je vanaf 17.00 uur nestelen op het gezellige winterterras, ingericht door De
Vuurmeesters. Om 19.30...

Brugs Bierfestival editie 2019
Beurs
02/02/2019 - 03/02/2019
Een weekend lang zijn de binnenkoer van het Belfort, de stadshallen, het
Provinciaal Hof, de Burg en...

SLOW (36 h)
Festival
22/02/2019 - 24/02/2019
Tijdens SLOW (36h) geven we u 36 uur tijd om stil te staan bij iets waardevols.
Volg uw intuïtie en...

Kosmos Festival

26/03/2019 - 03/04/2019
Ga op in de pracht en kracht van het heelal en ontdek de overeenkomsten
tussen muziek en kosmologie....

MOOOV
Festival
24/04/2019 - 02/05/2019
MOOOV serveert in Cinema Lumière opnieuw de beste films uit alle hoeken van
de wereld. Van Argentijnse...
Alle evenementen bekijken

Tijdsinformatie
Openingstijden
zo 9 december 2018 11:00 tot zo 9 december 2018 18:00

Groepen
Openingstijden
zo 9 december 2018 11:00 tot zo 9 december 2018 18:00

Scholen
Openingstijden
zo 9 december 2018 11:00 tot zo 9 december 2018 18:00

Prijsinformatie
Individuelen
 Basistarief: 0,00 €

Locatie
Balstraat 43 , Brugge
routebeschrijving 

Contactinformatie
website http://www.museabrugge.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
Google+
Linked-In
Rss
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