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Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische 

binnenstad van Brugge. In 2019 is dat op donderdag 30 mei vanaf 14.30 uur. 

 

De Heilig Bloedprocessie staat dit jaar reeds tien jaar op de representatieve lijst van 

immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO). 

 

Parcours 

De voorbereidingen zijn volop aan de gang in de stadshallen. Dieren zullen geplaatst zijn in 

de omgeving van de Oude Burg; paarden en ruiters worden klaargemaakt in het Astridpark. 

De Heilig Bloedprocessie volgt het parcours dat identiek is aan de editie 2018: Dijver – 

Gruuthusestraat – Guido Gezelleplein – Mariastraat – Simon Stevinplein – Steenstraat – 

Zuidzandstraat – ’t Zand – Hauwerstraat – Maagdenstraat – Smedenstraat – ’t Zand – 

Noordzandstraat – Geldmuntstraat – Markt – Wollestraat – Oude Burg. De processie gaat van 

start om 14.30 uur aan de Dijver (hoek Wollestraat). 

 

Vernieuwingen 

Er werd ook dit jaar gedurende de voorbije maanden hard gewerkt aan vernieuwingen. Deze 

vernieuwingen werden gerealiseerd dankzij de steun van de Nationale Loterij. De organisatie 

dankt uitdrukkelijk de spelers van de Nationale Loterij voor de mogelijkheid tot restauratie 

van de Heilig Bloedprocessie.  

 

Deze vernieuwingen situeren zich in een meerjarenplan. Stap voor stap wordt de processie 

zo vernieuwd, en ‘veilig gesteld’ voor een jarenlange toekomst. De organisatie kiest ervoor 

om te vernieuwen daar waar de nood het grootst is. 

 

Nooit eerder werden zoveel kostuums tegelijkertijd vernieuwd (ruim 250 exemplaren). Deze 

vernieuwing vroeg een maandenlange voorbereiding, en was een huzarenstukje in de 

organisatie van de Heilig Bloedprocessie. Het gaat vaak om unieke stukken. De organisatie 

laat dan ook trots de nieuwe kledij voorstellen door enkele figuranten. 

• De groep 14 ‘De geboorte’, die een groep herders uitbeeldt, is geheel van nieuwe 

kostuums en hoeden voorzien voor dames, heren en kinderen. Het gaat om een 

groep van 120 figuranten, bestaande uit zangers en diverse muzikanten. 

• In de groep 19 ‘Hosanna’ zijn nieuwe kostuums voorzien voor 40 figuranten. 

• Voor groepen 33 ‘De markt’ en 34 ‘Brugse Poorters’ zijn 25 nieuwe kostuums voor 

kinderen voorzien. 
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• Ruimers en paardenmenners zijn gehuld in 40 geheel nieuwe outfits. 

• Tientallen figuranten en muzikanten dragen nieuwe schoenen. 

• Alle processiebegeleiders, die het geheel in goede banen leiden, zijn gehuld in 

nieuwe, uniforme kledij. 

• Logistiek is er heel wat nieuw materiaal voorzien, met het oog op het zorgvuldig 

bewaren van alle nieuwe materialen (boxen, kledingrekken…). 

 

Project ‘Bethlehem’ 

Dit jaar neemt een delegatie uit Bethlehem deel aan de processie. De delegatie zal bestaan 

uit de burgemeester van Bethlehem, drie raadsleden en twee priesters van verschillende 

religieuze gemeenschappen uit Bethlehem. Traditioneel is de burgemeester van Bethlehem 

een christen. Jongerenmuziekgroep ‘the nativity band’, die elk jaar met Kerstmis musicerend 

door Bethlehem trekt om de geboorte van Jezus Christus te herdenken, zal mee opstappen 

vooraan in de processie. Hiermee zal dit jaar de cultuurhistorische band tussen de relikwie 

en de geboorteplaats van Christus in de verf gezet worden. 

 

Figuranten en medewerkers 

De organisatie rekent op 1.700 figuranten, en ruim 300 logistieke medewerkers om de 

processie vorm te geven. Samen realiseren zij een kleurrijk spektakel. Het gaat hierbij om 

vrijwilligers uit voornamelijk regio Brugge. De organisatie dankt alle figuranten en 

medewerkers voor hun onmetelijke inzet. 

 

Communicatie 

Het viertalige programmaboekje Heilig Bloedprocessie 2019 is in voorverkoop te koop bij 

infokantoren ’t Zand en Markt (8 euro). Op de dag zelf is het te koop op het parcours van de 

processie (10 euro). 

 

Wie de processie wil volgen met zijn tablet in de hand, kan het nagelnieuwe iBook 

downloaden via de iBookstore (beschikbaar in vier talen). 

 

Voor tickets en info kan je de website www.bloedprocessiebrugge.be raadplegen. 

 

 

 

 

 

Niet voor publicatie 

• Aanvragen persaccreditatie voor dag zelf: persdienst@brugge.be 

• Perspodia zijn voorzien langs parcours 

• Voorbereidingen in stadshallen: vanaf 12u 

• Contact: Matthieu Clarysse, tel. 0477 60 59 02, matthieu@bloedprocessiebrugge.be 


