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Huis73 uitje
Op donderdag 29 september hebben alle collega's van Huis73 een
bedrijfsuitje en is een deel van onze bibliotheken gesloten. De termijn
voor het inleveren van materialen op die dag is met een dag verlengd.
lees meer >

Masterclass | schrijven volgens een metafoor
Derek Otte legt uit hoe je beeldspraak inzet om jouw verhaal te
vertellen.
De zon was een klein kind dat maar niet naar bed wilde: het was half
negen geweest en nog steeds licht.
Je gaat zelf aan de slag en draagt op het einde jouw verhaal voor.
za 17 september | Huis73 Den Bosch | 10.00 - 12.30 uur | €7,50
(leden) €10,- (niet leden)
lees meer >

H73 Live! | Grupo Nuevo
Dompel je onder in Afrikaanse, Braziliaanse en Cubaanse ritmes deze
zaterdagmiddag! De drijvende kracht achter Grupo Nuevo is
slagwerker Frans van Grinsven die intensive studies heeft gewijd aan
etnische, Afrikaanse en Latijnse ritmes. Alle composities van zijn hand
lenen zich uitstekend voor avontuurlijke, flamboyante en passionele
improvisaties. Samen met hem staan op het podium David
Vandermaesen (marimba), Paul Hagenaars (gitaar) en Toon Segers
(contrabas).
Kom lekker een biertje drinken en geniet van zomerse muziek!
za 17 september | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

Skeer!fest | Workshop Luan Buleshkaj
Het gratis festival SKEER!FEST is op zondag 25 september terug op de
Markt in Den Bosch. Studi073 is weer van de partij en hosten een
podium waar jij je talent kan laten zien. Voorafgaand aan 25
september verzorgt Studi073 inloopavonden om te horen wat je graag
zou willen doen, ideeën uit te wisselen met andere deelnemers en je
te helpen bij de voorbereidingen van jouw performance.
Maandag 19 september staat er een coaching sessie van Luan
Buleshkaj op het programma. Luan Buleshkaj is een voormalig
battlerapper bij platform 'Punchout Battles' en een bekende in de
poëziewereld. Samen met jou werkt hij aan jouw spoken word
voordracht en podiumpresentatie. Meer info over hem vind je

opwww.luanbuleshkaj.nl
ma 19 september | 19:00 -21:00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
lees meer >

Poëziefestival | ZIN AAN!
Op zondag 25 september om 13.00 uur is bij Huis73 in Den Bosch het
jaarlijks terugkerende poëziefestival ZIN AAN! ZIN AAN! is in het
leven geroepen om de poëzie te vieren en om te laten zien wat voor
een fantastische dichters en poëziepodia onze mooie stad rijk is! Deze
eerste unieke editie werken we samen met de organisatie van 800
jaar Sint-Jan. Verwacht een programma boordevol voordrachten,
workshops en zelfs een dichtwedstrijd!
zo 25 september | Huis73 Den Bosch & Sint-Jan | 13.00 - 18.00 uur |
gratis
lees meer >

Nieuwsgierige Oren | Minimal music
Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk muzikaal materiaal. Dat
zou een slagzin kunnen zijn voor de minimal music. De herhalende
patronen van componisten als Phillip Glass en Steve Reich zette in de
vorige eeuw het muzikale landschap op z’n kop.
Maarten Beirens is docent muziekwetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in de minimal music.
Met vele publicaties over deze muziek is hij de uitgelezen spreker voor
deze sessie.
zo 25 september | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur | €15,TIP! Maak gebruik van de Huis73 Eten en Drinken LUNCHDEAL! Voor
slechts €7,50 extra per sessie, geniet je na afloop van een kop soep +
broodje van de dag.
lees meer >

Jong en geheugenproblemen?
Voor jonge mensen is het vaak een moeilijk onderwerp om over te
praten: geheugenproblemen. Wat nu als je echt nog volop actief in
het leven staat en merkt dat onthouden moelijker wordt, dat je naar
woorden zoekt, je werk niet meer op tijd afkrijgt? Gewoon
vergeetachtig of is er meer aan de hand?
Wil je meer weten over hoe jij jezelf of een ander verder kunt helpen,
waar je hulp kunt krijgen en hoe je actief kunt blijven meedoen in de
maatschappij? Speciaal voor jonge mensen met vermoeden van
dementie heeft Vivent een laagdrempelige inloop bij Huis73. De
eerstvolgende inloop is op woensdag 28 september.
elke laatste woensdag van de maand | Geheugenhuis, Huis73 Den
Bosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis (inloop)
lees meer >

KinderDenkTank
Voor alle kinderen die mee willen praten over belangrijke zaken! Hoe
zouden woningen er over dertig jaar uit zien? Welk vervoersmiddel
gebruik je? Hoe kom je aan je centjes? Waar wil je dat je kinderen
naar school gaan? Alles kan alles mag. Teken hoe jij denkt en wilt dat
Vught er over 30 jaar uitziet.
28-9 & 5-10 | 15.00 -17.00 uur | Raadshuis & Bibliotheek Vught | €3,lees meer >

'Er is veel PRAAT! in de Baroniestraat'
Onder bovenstaande noemer houden Brabants Centrum en Bibliotheek
Boxtel op 29 september de vierde editie van de talkshow PRAAT!
Gespreksleider Maartje van der Lee en journalist Pål Jansen zetten de
lokale democratie in de schijnwerpers. Heb je als inwoner invloed op
het beleid van Boxtel? Want deels eenrichtingsverkeer in de
Baroniestraat instellen, dan is er toch niet geluisterd naar de
inwoners? Of juist wel...
do 29 september | Gemeenschapshuis De Walnoot (Reginastraat 1,
Boxtel) | 19.30 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

Splinter Chabot | Ontmoet, groet en vraag maar raak
Op uitnodiging van Boekhandel De Omslag en Huis73 is op vrijdag 30
september schrijver Splinter Chabot te gast bij PERRON-3 in
Rosmalen. Splinter wordt geïnterviewd door Ivan Borghstijn én gaat in
gesprek met het publiek. Het belooft een bijzondere avond te worden
met een openhartige gast die er om bekendstaat dat hij niet op zijn
mondje gevallen is. Een ontmoeting die zonder twijfel voor
verrassingen gaat zorgen! Ben jij erbij?
vr 30 september | 20.00 - 22.00 uur | PERRON-3 | €10,- (t/m 21
jaar: €7,50)
lees meer >

Letterbekken | dé literaire avond
Laat je prikkelen, vermaken en uitdiepen tijdens Letterbekken: Dé
literaire avond waarop alle vormen van taalkunst (poëzie, spoken
word, kort verhaal en essay) voorbij komen. Geniet daarnaast van live
muziek en speciale gasten, of stap zelf in de spotlights tijdens het
open podium voor dichters. Ben jij erbij?
vr 30 september | Huis73 Den Bosch | 20.00 uur | gratis tickets via
website
lees meer >

Workshop | Creatief Coderen
Creatief coderen wordt gebruikt voor het maken van visuele kunst,
design, kunstinstallaties, projecties, projectiemapping en nog veel
meer. In deze workshop leer je de basics en maak je je eerste
codeproject!
za 1 oktober | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 16.00 uur | €15
lees meer >
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