
PRESS RELEASE 
 

College of Europe (Bruges) celebrates enlargement ! 
 
On Friday 7 May 2004, the College of Europe in Bruges will be celebrating  
European enlargement with a series of events to which students and members of 
the college community, as well as local Flemish and international dignitaries are 
invited.  
The afternoon will begin at 2 p.m. with a short presentation of the College in Dutch 
for local dignitaries.  It will continue at 3 p.m. with a Conference around the theme of 
the accession chaired by Rector Paul Demaret.  The special guest will be Mr. Jean-
Luc Dehaene, Chairman of the Administrative Board of the College of Europe. 
The conference will be followed by a reception which will be animated with accession 
music, performed by “Graffitti”. 
 
The evening will be rounded off with a European Accession Concert, performed by 
“The Kiev Sax Ensemble” and organized by the Local Committee of the College of 
Europe, which is to be held in the Bruges Royal City Theatre and will begin at 8 p.m.  
The concert proceeds will be donated to the Bruges College’s Students’ Fund for 
underprivileged students. 
 
For more information see www.coleurop.be 
 
Press are very welcome to attend all events.  A valid presscard should be shown at 
the entrance of the Royal City Theatre of Bruges. 
 
 

PERSBERICHT 
 
Europacollege in Brugge viert de uitbreiding van Europa ! 

 
Op vrijdag 7 mei 2004, viert het Europacollege te Brugge de toetreding van de 
nieuwe Europese landen met een aantal festiviteiten waarop studenten en personeel 
van het College en zowel plaatselijke als internationale hoogwaardigheidsbekleders 
uitgenodigd worden. 
 
De namiddag start om 14 uur met een korte presentatie over het College in het 
Nederlands voor plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders.  Daarna, om 15 uur, volgt 
een conferentie omtrent de toetreding, voorgezeten door Rector Paul Demaret.  
De centrale gast is De Heer Jean-Luc Dehaene, Voorzitter van de Beheerraad 
van het Europacollege. 
De conferentie wordt gevolgd door een receptie die zal opgefleurd worden door 
toetredingsmuziek, gebracht door de groep ‘Graffiti’. 
 
De avond wordt afgerond met een Europees toetredingsconcert, gebracht door het 
‘Kiev Sax Ensemble’.  Het concert is georganiseerd door het Plaatselijk Comité voor 
het Europacollege en zal plaatsvinden in de Koninklijke Stadsschouwburg van 
Brugge om 20 uur.  De inkomsten van het concert gaan integraal naar het ‘Students’ 
Fund’ voor minder begoede studenten van het Europacollege. 
 
Voor meer informatie, kunt u onze website bezoeken: www.coleurop.be 
 
De pers is van harte welkom om alle vieringen bij te wonen.  Een geldige perskaart is 
vereist aan de ingang van de Koninklijke Stadsschouwburg. 
 


