
VIP Arrangementen



Locatie

Owla Brugge bevindt zich in de voormalige Heilige Familiekerk. 
De Heilige Familiekerk dateert uit 1904 en bevindt zich in ’t 
Bilkske, een zijstraat van de Langestraat. Begin 2015 zag de 
toenmalige Brugse bisschop, Jozef De Kesel, geen toekomst 
meer in de parochie Heilige Familie en het bijhorende ge-
bedshuis en besloot het kerkgebouw aan de eredienst te 
onttrekken.

Jonge ondernemers Mon en Zowie Hayen, eigenaars 
van de Brugse Brasserie Uilenspiegel, zagen in dit  
gebouw de perfecte plek voor tal van evenemen-
ten en laten de locatie verder leven als Owla.

Met een oppervlakte van 270 vierkante meter is 
deze unieke locatie geschikt voor optredens, 
concerten, bedrijfsevents, congressen,  
productvoorstellingen en expo’s.

 
Bilkske 3

8000 Brugge



VIP arrangementen

Laat u verleiden door onze VIP-arrangementen en we bezorgen u en 
uw gezelschap een unieke ervaring.

Wat mag u verwachten?

• Voorbehouden parkeerplaatsen* in de bewaakte parkeer 
 garage: Alfa Park (Predikherenrei 4a) op 5 minuten loopafstand van Owla

• Verwelkoming met een glaasje bubbels en hapjes  
 in de Vipruimte

• Uitgebreid diner

• Optreden

• Beste plaatsen in de zaal

Na het optreden kunt u in de Vipruimte nog  
genieten van een hapje en drankje tot 1 uur 
na de show. Zo hoeft u niet in alle 
drukte naar huis te vertrekken.

5 optredens naar keuze, inclusief 
diner en dranken (wijnen, water, 
frisdranken en bieren).

VIP Arrangement (4 pers) € 3 000,00 

VIP Arrangement (6 pers) € 4 500,00 

*Per voorstelling:  

2 gereserveerde parkeerplaatsen voor 4 personen, 3 gereserveerde parkeerplaatsen voor 6 personen.





Opkomende events

24.08.22 • UILENFEESTEN

02.09.22 • BACK TO SCHOOL

16.09.22 • MOTHER MERCURY

18.09.22 • SCHLAGERTJE VIER

01.10.22 • NATALIA

13.10.22 • GENE THOMAS

16.10.22 • SCHLAGERTJE VIER



Opkomende events

13.11.22 • SCHLAGERTJE VIER

26.11.22 • DANA WINNER

04.12.22 • SCHLAGERTJE VIER

09.12.22 • HELMUT LOTTI

21.10.22 • WILLY SOMMERS

31.12.22 • BONEY M XPERIENCE



Contacteer ons

GLENN VAN DER HEYDE
VESTIGINGSMANAGER

  glenn@uilenspiegelevents.be

  0473 88 45 44

  Blikske 3, 8000 Brugge

BTW  0743642778


