PRogRAmmA

JuLi-AuguSTuS-SEPTEmBER 2008

DE GRATIS FESTIVALZOMER VAN BREDENE...
“Gratis” en “festival” vormen samen de rode draad in de Bredense zomerkalender die zopas van de
persen rolde. Zelfs het Afro Caribbean Festival dat met uitstekende live bands uit Cuba en Afrika vele
wereldmuziekfestivals naar de kroon steekt blijft gratis ! Lager kan de drempel voor “cultuurbeleving”
niet !
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Duynewake : opent naar goede gewoonte zomerseizoen

‘Liefde viert hoogtij’ is het thema van de tweejaarlijkse Duynewake. Dit eigen-zinnig evenement vindt
plaats op zaterdag 5 juli 2008. De grote uitdaging is telkens om vanuit een bijbels of christelijke
inspiratiebron een spektakel uit te werken voor een ruim publiek. Met steun van de gemeente Bredene
organiseert de werkgroep Duynewake dit jaar een soort parcours d’amour waarbij enkele kunstenaars
en artiesten uitgedaagd worden om hun interpretatie te geven over het Hooglied, één van de mooiste
liefdesgedichten ooit. (Dans)theater, beeldende kunst, poëzie, mime, muziek… in Duynewake 2008
word je als kuierende wandelaar geconfronteerd met dit allegaartje waarin de ‘liefde’ centraal staat. In
’t Paelsteenveld, vanaf 18 uur, toegang is gratis. Traditioneel is er ook aandacht voor de op zee gebleven
Bredenaars met een viering aan het visserskapelletje en een zeewijding aan de vloedlijn. GRATIS

www.duynewake.be
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Theater Boulevard : grootser dan de eerste editie !

Op zaterdag 12 juli kan de straattheaterliefhebber vanaf 14 uur al meteen smullen van niet minder
dan 70 internationale en nationale topacts op de 2de uitgebreide editie van Theater Boulevard. Voor
het eerst komt tijdens Theater Boulevard ook body-art aan bod met niet minder dan 20 modellen en
bodypaintingartiesten, een primeur voor de kust. GRATIS

www.theaterboulevard.be
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Grieks Zomerfeest : editie 5 in een compleet vernieuwde stijl

Op zaterdag 19 juli vanaf 11 uur vinden de liefhebbers van Helleense cultuur hun gading op het Grieks
Zomerfeest met tal van workshops, kinderanimatie, optredens van Griekse muzikanten en dansoptredens,
allerlei standhouders met Griekse dranken en snacks én heel veel ambiance. De artiesten van dienst
zijn o.a. Zorbades, de in Duitsland wonende Grieken van Asteri , Alfa, Jani & Laki. GRATIS

www.griekseclubyamas.be
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Graffitibeach 2008 : nieuw in het aanbod maar beslist een aanrader

Op zondag 20 en maandag 21 juli slaat Grafﬁtibeach 2008 zijn tenten op in Bredene.
Jongerencultuur staat tussen 10 en 17 uur centraal met workshops, demonstraties, allerlei danceacts en de Belgische grootmeesters van de grafﬁtikunst. ’s Avonds is het meeting-en eventcentrum
Staf Versluys the place to be voor een dance- en r&b-fuif (21 juli). Uitzonderlijk wordt hier door de
organisatoren wel een toegangsprijs gevraagd maar de opbrengst gaat deels naar WWF.
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The Village goes Crazy : ’t Dorp op z’n kop !

Op zaterdag 26 juli swingen de bluesliefhebbers aan de voet van de Bredense watertoren op het
bluesfestival The Village goes Crazy. Top of the bill is Alan Haynes (USA). Het jaarlijkse rock- en
bluesfestival is ook nu weer gratis en vangt aan om 19 uur. GRATIS
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Wild West Days at the Frontier City Bredene : Yahoo, hold your horses

Het Country- en Westernfestival aan zee is voor de tweede keer te gast in Bredene. Op zaterdag 2
augustus vanaf 9.30 uur is het al cowboy en -girl dat de klok slaat op het Paelsteenveld. Er zijn live
optredens, initiatie line dance en er is een country dance night in het MEC Staf Versluys. GRATIS.

www.bttrc.be
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Bredene ontvangt finale Belgacom Belgian Beachsoccer Championship

b

Afro Caribbean Festival : elk jaar nieuwer, grootser én gratis

De ﬁnale van het eerste, ofﬁcieuze, Belgische Kampioenschap Beach Soccer, met de steun van Fifa,
vindt plaats in Bredene. Op 7, 8, 9 en 10 augustus is Bredene de hoofdstad van het beachsoccer.
Om iedereen warm te maken voor de nieuwe competitie, zal elk tornooi voorafgegaan worden door
een exhibitiewedstrijd tussen oude gloriën. Zo kan u o.a. Yves Vanderhaeghe, Mike Verstraeten en Vital
Borkelmans aan het werk zien. Vooraleer Bredene aan de beurt komt, zijn er al 4 manches geweest. Na
elke manche worden de algemene ranking opgemaakt, naargelang het eindresultaat. Na vier manches
worden de beste 6 teams in de ranking geselecteerd (de ploegen met het meeste aantal punten) om de
ﬁnalemanche in Bredene te spelen. >>> GRATIS TICKET ZIE PAG. 4 STAF VERSLUYSBIJLAGE

Het grootste Bredense evenement en meteen een topper aan de kust is het Afro Caribbean Festival
op zaterdag 16 augustus met een rijke traditie en 30.000 bezoekers in 2007. Twee nieuwe tenten,
8 uitstekende live bands, uitstekende dansbare wereldmuziek, de tropische sfeer, Marokkaanse en
Afrikaanse muziek en workshops, salsa-en zoukstyledansen, open air DJ-parties én de gratis inkom
zijn hier niet vreemd aan. Ook in 2008 blijft het festival gratis ! La Kinky Beat uit Barcelona stond de
laatste jaren op Dour en Couleur Cafe, Staff des Leaders spuien straks hun soukousritmes op Couleur
Café, de Cubaanse salsatopper NG La Banda stond al 2 keren op het podium van de Antilliaanse feesten
in Hoogstraten maar straks zijn deze en andere bands te bewonderen op het Bredense podium ! Met
het inkomgeld dat je straks uitspaart – al gauw 30 tot 50 EUR - proef je van onze wereldkeukens of
exotische cocktails ! Democratischer kan het niet ! Salsa, merengue, soukouss, zouk, rai, chaabi,
afrobeat, bikutsi, hiphop. Bailè. GRATIS.

www.afrocaribbean.be
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Dahliade Weekend : bloemen en kinderen centraal

Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus vindt in het park ‘t Paelsteenveld de tweede editie plaats van
het Dahliadeweekend, een weekend waar dahlia’s, muziek en animatie centraal staan. Ook dit jaar werd
opnieuw een mooi programma uitgewerkt met optredens voor kinderen en een bloemententoonstelling
en workshops bloemschikken voor volwassenen. GRATIS.

www.jonginbredene.be
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Folkoptredens : Turkeyenhof maakt uw dromen waar !

b

Zomeraperitiefshow Nationale Loterij

b

Clipz Café : Vlaamse artiesten in vol ornaat

Op de binnenkoer van het Turkeyenhof speelt op vrijdag 18 juli het Franse Foumagnac een cocktail
bruisende folk met Ierse invloeden en op vrijdag 8 augustus komt het Colombiaanse Ballet de Las
Americas de Bogotà voor een wervelende én kleurrijke dansshow. Telkens om 20 uur. GRATIS.

Op woendag 16 juli en woensdag 13 augustus a.s. komt de Nationale Loterij met haar Zomeraperitiefshow naar Bredene. Op evenementenplein voor het MEC Staf Versluys kunt u telkens vanaf 19
uur terecht voor optredens van Filip D’Haeze, Jeason, Whoopz, Sha-Na en Bart Kaëll (onder voorbehoud).
GRATIS.

Op woensdag 9 juli, donderdag 31 juli en donderdag 21 augustus zijn er opnames van het programma
Clipz Café. Telkens om 20 uur in het MEC Staf Versluys. GRATIS.

Coming up

Donderdag 4 september

20 uur

Optredens - Clipz Café Studio - 7 Masco-Productions

Zondag 14 september

8 tot 23 uur

10de judotornooi - Judoclub Sonkei

2008

SEPT
Zondag 14 september
vanaf 8 uur
		

Kom op tegen Kanker-happening en Ride for the Roses
Evenementenplein MEC Staf Versluys

Vrijdag 19 september

20 uur

Ingeborg - Laat mij zingen! - 12 EUR/10 EUR

Zaterdag 20 september

14 uur

Inspinazie - “Riddershow Paard Trie” - 5 EUR VVK / 7 EUR ADD

Woensdag 24 september

15 uur

Filmvoorstelling Alvin en de Chipmunks - 2 EUR

Vrijdag 26 september
18 uur
		

Fuif Gemeentelijke Jeugdraad
Meer weten ? jeugdraad@mail.bredene.be

Zaterdag 27 september
20.30 uur
		

Solo Zeiler - over mensen, boten en steden - Johan Verminnen
Avant Première - 12 EUR ADD en 10 EUR VVK

Haal uw gratis ticket af aan de balie
van het Staf Versluyscentrum.
Dit ticket geeft toegang tot alle manches

