Beste fotografie liefhebber,
Leuk dat je mee gaat doen met de 2e editie van de FotoJam. Je hebt gekozen voor Brugge, hieonder
vind je een een stukje geschiedenis over Brugge en een kleine plattegrond van Brugge met
interessante locaties waar je kunt gaan fotograferen om de fotografie opdrachten uit te voeren. De
opdrachten hoeven niet op 1 specifieke locatie uitgevoerd te worden, uiteindelijk ben je vrij om te
bepalen waar je gaat fotograferen. De meeste opdrachten kunnen op iedere willekeurige locatie van
de stad uitgevoerd worden.
Over Brugge
De West-Vlaamse stad Brugge behoort tot de meest populaire en romantische
stedentripbestemmingen van België. Al jarenlang komen er duizenden toeristen af op de historische
binnenstad die sinds het jaar 2000 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Deze vermelding
betekent dat het uiterlijk van de Brugse binnenstad niet zomaar zal/mag wijzigen. Hiermee is het
cultureel erfgoed voor latere generaties gewaarborgd voor zover als dat dat mogelijk is. De
vermelding op de Werelderfgoedlijst heeft echter ook een nadeel: het zorgt ervoor dat de prijzen in
Brugge aanzienlijk hoger liggen dan gemiddeld in België. De volledige gemeente heeft een
oppervlakte van ruim 13.840 hectare, waaronder zo'n 1.075 hectare in zee, bij Zeebrugge. De stad
telt circa 118.000 inwoners; ongeveer 20.000 daarvan wonen in het centrum. De inwoners van
Brugge worden Bruggelingen genoemd.

Fotografie opdrachten
FotoJam wordt dit jaar georganiseerd in 15 steden. In ieder stad krijgen de deelnemers dezelfde
opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Uiteindelijk zit er aan iedere opdracht een
fotowedstrijd verbonden. Het is de bedoeling dat je alle opdrachten uitvoert en foto's instuurt van de
opdrachten die de mooiste resultaten hebben opgeleverd. Je kan met een beperkt aantal
fotowedstrijden meedoen. Kijk voor meer informatie op http://fotojam.nl/de-opdrachten/
Plattegrond Brugge

Toelichting interessante fotolocaties
Op de plattegrond zijn diverse interessante fotografie locaties aangegeven met een oranje camera. In
de camera staat een cijfer die je hieronder terug kunt vinden met een toelichting.
1. De Grote Markt
Officieel "Markt", is een marktplein in Brugge. De Markt bevindt zich in het hart van de
historische binnenstad en heeft een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Aan de zuidkant van het plein
staat een van de bekendste monumenten van de stad, het 12de-eeuwse belfort (Halletoren). Ook erg
interessant voor fotografie.
2. Onze Lieve Vrouwen Kerk (Mariastraat)
De Onze-Lieve-Vrouwekerk is een van de oudste bidplaatsen in Brugge, en een toeristische
trekpleister. Ze was tot op het einde van het ancien régime een collegiale kerk met een proost en een
kapittel van kanunniken, nadien een decanale kerk.
3. Basiliek van het Heilig Bloed (Burg 13)
De Basiliuskapel werd de onderbouw van de gotische bovenkapel, de Heilig Bloedkapel, waar de
relikwie wordt bewaard van het Heilig Bloed, die elk jaar op Hemelvaartsdag wordt rondgedragen
in de Heilig Bloedprocessie. Ook de Heilig Bloedkapel was oorspronkelijk Romaans, maar werd in
de 15e eeuw in gotische stijl gerenoveerd. Tijdens de Franse Revolutie werd de bovenkapel
grotendeels verwoest en in 1819-1839 opnieuw opgebouwd. Ze is thans een pronkstuk van
neogotische aankleding.
4. Provinciaal Hof (Markt)
Dit imposante gebouw in neogotische stijl kwam in twee fases (1887-1892 en 1914-1921) tot stand
en refereert naar de gotische gevels van het Brugse stadhuis en het huis van de heren van
Gruuthuse. Gerenommeerde kunstenaars zoals ondermeer de heren Pickery namen de
interieuraankleding, de glasramen en het smeedwerk voor hun rekening.
5. Begijnhof (Begijnhof 1)
Een begijnhof is een verzameling van individuele en/of gemeenschappelijke woningen, huizen en
conventen genoemd, van begijnen meestal in de nabijheid van een kapel of kerk en al dan niet
omgeven door een muur met een of meerdere toegangspoorten. Dit is een mooie plaats voor
verschillende soorten fotografie.
6. Sint-Salvatorskathedraal (Sint-Salvatorskoorstraat 8)
De Sint-Salvatorskathedraal, gewijd aan de Verrezen Zaligmaker en aan Sint-Donatiaan en gelegen
in Brugge, is de hoofdkerk van het bisdom Brugge.
7. Kruispoort (Langestraat)
De Kruispoort in Brugge is een van de overgebleven stadspoorten. De poort is onderdeel van de
tweede Brugse stadsomwalling uit 1297. De huidige poort dateert echter uit het begin van de 15e
eeuw en werd gebouwd door Jan van Oudenaerde en Maarten van Leuven.
8. Belfort van Brugge (Markt 7)
Het belfort van Brugge, of de Halletoren, bevindt zich op de Grote Markt van de Belgische stad
Brugge. Het belfort van Brugge is sinds 4 december 1999 opgenomen in de werelderfgoedlijst van
UNESCO.

9. Bonifaciusbrug (Groeninge 4)
De karaktervolle omgeving van de Bonifaciusbrug en het aanpalende Arentshof zal menig bezoeker
kunnen bekoren. Hier vind je een onweerstaanbare combinatie van indrukwekkende historie en
warme romantiek. Het Arentshof, liggend langs de pittoreske reitjes, creëert een geheel eigen
atmosfeer met zijn hoge bomen, verborgen bankjes, mysterieuze kunstwerken en prachtig uitzicht
op de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het huis van de heren van Gruuthuse.
10. Jan van Eyckplein (Spiegelrei)
De pleinbebouwing weerspiegelt de vroegere commerciële functie. Rond het plein bevinden zich
onder andere aan de westzijde de beeldbepalende Poortersloge, en aan de noordzijde het Tolhuis en
een aantal panden (nrs. 4, 5, 6, 7) met typerende brede poorten, kelders en houten luiken in top. Aan
de zuidzijde grenst het plein aan het Biskajersplein. Nu heeft het Jan van Eyckplein vooral een
administratieve, horeca- en woonfunctie.
11. Stadhuis Brugge (Burg 12)
Het Brugse stadhuis dateert van 1376 en is een van de oudste der Nederlanden. Van hieruit wordt de
stad al meer dan 600 jaar bestuurd. Een absolute must is de Gotische Zaal die met haar
muurschilderingen van omstreeks 1900 en haar gepolychromeerd gewelf een schitterend kunstwerk
is. Het plein waar het stadhuis zich bevindt is dan ook veel mooie architectuur te bewonderen.

