WERKEN AAN HET KLIMAAT, VOOR VREDE
Vlaamse Vredesweek van 25 september tot 4 oktober 2009
Activiteiten in Brugge naar aanleiding van de Vlaamse Vredesweek.
Vrijdag 25 september 2009 om 17.00 u.
DE POST-KYOTO-DUIF TE GAST IN HET LAPPERSFORTBOS
De post-kyoto-duif doorkruist per fiets alle Vlaamse provincies met de vredesboodschap en
oproep tot ecologisch leven.
Hij brengt in Brugge een bezoek aan het Lappersfortbos.
Op het programma staat:
Een gedichtenwandeling met bosdichters Peter Theunynck en Steven Pollet.
Boszanger Tuur Kyndt zingt over de wortels van de vredes(bos)utopie.
Een ontmoeting met de bosbezetters.
Deze wandeling en ontmoeting staan open voor alle geïnteresseerden.
Plaats: Hoofdingang ANB-bord, hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat.
i.s.m.: GGF www.ggf.be
Dinsdag 29 september 2009 om 19.30 u.
WATERGEVECHT?
door Johan Verstraete ( medewerker PROTOS)
Water-armoede: een woord waar we in ons Belgisch klimaat niet meteen
iets bij kunnen voorstellen. Maar voor vele miljoenen mensen in de wereld is het een harde
realiteit. Toegang tot drinkbaar water is schaars en wordt schaarser. Water wordt (is?) een
belangrijke bron van conflicten. Verstandig beheer van water is broodnodig, om het milieu
niet kapot te maken en tegelijk de ongelijkheid uit de wereld te helpen.
Johan Verstraete (medewerker van de ngo PROTOS) vertelt er alles over.
Plaats: Vormingplus, Baliestraat 58, Brugge
Deelnameprijs: 5 euro
Info en inschrijvingen: Vormingplus, 050/33.01.12 – regio.brugge@vormingplus.be www.vormingplus.be/brugge
i.s.m.: Vormingplus.

Donderdag 1 oktober 2009 om 20.00 u.
Z 32
Regie: Avi Mograbi (Israël/Frankrijk)
Filmvoorstelling met nabespreking.
'Een gemaskerde jonge soldaat vertelt voor de camera dat hij spijt heeft over de
oorlogsmisdaden die hij pleegde, maar hij hoopt dat die zullen worden vergeven. Hij heeft
het over de training die jonge mensen in moordmachines verandert en beschrijft een
wraakoperatie: voor de moord op een groepje Israëlische soldaten moest hij een even groot
aantal onschuldige Palestijnse politiemannen doden. Daarna bezoeken de regisseur en de
jongeman het dorp waar de tragedie plaatsvond.
De film werd gestructureerd als een Brechtiaans drama met liederen en muziek. De
regisseur zelf noemt Z32 – half fictie, half documentaire – een “muzikale documentaire

tragedie”. Hij zingt zelf trouwens een gedeelte van zijn ironische commentaar. Z32 is
krachtige en onconventionele cinema.'
(Bron: Cinema Novo Brugge 2009)
Plaats: Zaal Liberty, Kuipersstraat, Brugge.
Inkom: 6 euro
i.s.m.: De Andere Film.
Vrijdag 2 oktober 2009 om 20.00 u.
WERKEN AAN EEN KLIMAAT VAN VREDE.
MOSLIMS EN CHRISTENEN ONTMOETEN ELKAAR.
Open avond met getuigenissen, muziek, gebed en ontmoeting.
Plaats: P.O.C. St.Willibrord, K.K.Theodoorstraat (naast de kerk), Brugge.
i.s.m.: Werkgroep interreligieuze dialoog Brugge.
Zaterdag 3 oktober 2009 van 10.00 u. tot 15.00 u.
STRAATACTIE VAN DE VLAAMSE VREDESWEEK.
Wil je symbolisch een zaadje planten voor een klimaat van vrede? Kom dan langs en koop
een zakje ecologisch zaad.
Info - en verkoopsstand van de Vlaamse Vredesweek.
Plaats: Noordzandstraat 76 ( bij St.Jozef-humaniora), Brugge.

Voor meer info over de Vlaamse Vredesweek in Brugge:
Marieke Verplancke, 050 35 62 97, Pax Christi Brugge.

