MAGDA?
Er kan meer in een kerk dan je denkt

MAGDA denkt na over de toekomst van de Magdalenakerk
Wat doen we in de toekomst met de vele kerken en andere religieuze gebouwen in Brugge en
Vlaanderen? De meest voorgestelde oplossing: volledige of gedeeltelijke herbestemming.
Kerken worden zo omgebouwd voor nieuwe functies die meestal nog weinig te maken hebben
met de religieuze oorsprong.
Of er komt een ruimtelijke scheiding tussen de nieuwe wereldse en de spirituele functie. Door
middel van een muur of afscheidingswand, om te vermijden dat beide functies elkaar zouden
storen.
Pilootproject voor Brugge en Vlaanderen
Het MAGDA-project in de Brugse Magdalenakerk (aan het Astridpark) pakt het anders aan.
De Magdalenakerk blijft een kerk waar vieringen en religieuze beleving verder voorop staan.
Maar MAGDA zoekt tegelijk uit wat er nóg kan gebeuren in de kerk. Kan je een koffiebar
openen in dezelfde ruimte waar ook een huwelijk plaatsvindt? En hoe kunnen een circusschool
en een schoolviering elkaar aanvullen? De kerk wordt een plek waar het heilige en het
wereldse verbonden zijn en elkaar versterken. Geen of-of-verhaal, maar én-én.
MAGDA start op en vertrekt in de Brugse Magdalenakerk, maar zet zich daarna op weg richting
de bredere kerkgemeenschap in Vlaanderen én de diverse overheden en betrokkenen.
De kerk als ontmoetingsplek
De Magdalenakerk wordt toegankelijk voor diverse activiteiten en organisaties. Die hebben
allemaal iets gemeenschappelijk: ze stellen ontmoeting in al haar diversiteit centraal. En daar
is het gebouw ook voor bedoeld, om mensen samen te brengen.
De kerk wordt zo een plek voor de buurt, een plek voor sociale en culturele ontmoetingen zoals
dansen en theater, een plek voor een geefplein, een winkel of een markt. Iedereen die zoekt
naar verbinding en dialoog is welkom om mee te zorgen voor een nieuwe invulling van de
Magdalenakerk.

Studenten doen voorstellen
MAGDA schakelt hiervoor verschillende mensen in, onder wie 19 studenten
interieurarchitectuur (KU Leuven). In het voorjaar 2016 gingen zij in gesprek met 22
organisaties die graag de Magdalenakerk willen gebruiken voor hun werking. Ze zetten hun
wensen om in enkele ontwerpen die in de zomermaanden tentoongesteld worden.

Welk ontwerp kies jij?
Tijdens de zomermaanden vragen we aan de vele bezoekers van de kerk welk ontwerp zij
verkiezen en waar we verder mee aan de slag kunnen gaan. Kom langs en deel jouw mening.
En bepaal zo mee de toekomst van de Magdalenakerk.
Expo bezoeken
De expo MAGDA loopt van zaterdag 25 juni tot en met vrijdag 30 september in de
Magdalenakerk, Schaarstraat z/n, 8000 Brugge.
Dagelijks vrij toegankelijk van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur (niet op zondagochtend of
tijdens vieringen).
Met MAGDA valt er heel wat te beleven. Je ontdekt het allemaal op www.magda-plus.be
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MAGDA is een onderzoeksproject rond een nieuwe invulling van de Heilige Magdalenakerk waarbij het
maatschappelijke gebruik en de spirituele traditie elkaar versterken.
MAGDA is een initiatief van YOT en de Kerkfabriek H.Magdalena i.s.m. Bisdom Brugge, De toekomst
van Brugge, CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), KU Leuven, ontwerpbureau tc-plus,
Erfgoedcel Brugge en diverse partners

