Nieuwsbrief Huis73 | donderdag 17 november
Met o.a. Boekenmarkt, Shift Talks en Lale Gül

Openingstijden

Programma

lees meer >

lees meer >

Cursussen,
muzieklessen en
workshops

lees meer >

Maak je Sinterklaas surprise bij het Digitaal Atelier!
Wil jij een knaller van een Sinterklaas surprise maken voor jouw
leerlingen, familie of vrienden? Dan bieden de maakavonden op 17
november en 1 december uitkomst. In het Digitaal Atelier van Huis73
heb je een 3d-printer, lasercutter, naaimachine, allerhande
gereedschap en een creatieve werkplaatscoach ter beschikking.
Succes gegarandeerd!

do 17 november + 1 december | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00
uur | gratis
lees meer >

H73 Live!
Na het winkelen nog even een bandje kijken? Die borrel met je
vrienden net dat beetje extra geven? Kom dan naar H73 live!, de
muzikale zaterdagmiddagborrel bij Huis73. Pop, jazz, bigband of
singer-songwriter: elke zaterdag staat er weer een ander bandje uit
de stad op het podium van Huis73. Loop binnen en ontdek met een
drankje in de hand nieuwe muziek!
Zaterdag 19 november: OAT
Na het zien van Omer Avital (Israëlisch/Amerikaanse bassist,
componist en bandleider) tijdens Jazz in Duketown 2019, kwam de
Bossche tenorsaxofonist Rogier Kwakkernaat op het idee de Omer
Avital Tribute (OAT) op te richten. De aanstekelijke tunes en
energieke solo’s van Omer Avital's Qantar zijn de basis voor een
spetterend optreden tijdens H73 Live
za 19 november | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
Zaterdag 26 november: Dr. Gumbo brass
Met een line up van negen blazers plus drums en zang speelt Gumbo
brass funky grooves met een geheel eigen sound. Gumbo brass staat
voor gesyncopeerde, strak gespeelde dansmuziek. De band speelt een
breedt reportoire aan covers maar dan wel met een eigen interpretatie
en sound.
za 26 november | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

Shift Talks x Verkadefabriek | Films en nagesprekken
Shift Talks presenteert samen met Verkadefabriek een filmprogramma
met inleidingen en nagesprekken rond het thema Democratie onder
druk. Op zondag 20 november staan de films ‘The March on Rome’ en
‘Amigo Secreto’ op het programma met een nagesprek met regisseur
Maria Ramos en voormalig correspondent Brazilië, Stijntje
Blankendaal.
zo 20 november | Verkadefabriek | 12.00 uur | Tickets
lees meer >

Shift Talks | Keynote Masha Gessen in het World Skate
Center
Volgende week dinsdag 22 november - is het tijd voor het hoofdevent
van Shift Talks 2022! Masha Gessen zal dan diens keynote speech
houden in het World Skate Center. Over het opnieuw verbeelden van
onze democratieën als tegenkracht tegen de ‘politiek van het
verleden’. Bij binnenkomst word je verwelkomd met een demonstratie
die past bij de plek. Na de lezing gaat host Sophie Stravens met
Masha in gesprek. Let op! Dit event is Engelstalig.
di 22 november | World Skate Center | 20.00 uur | €10,- (student)
€18,- (regulier)
lees meer >

Shift Talks | Podcastwandeling Regels om te overleven
Ga mee op een gedachtereis langs je overlevingskansen in een
autocratie! Tijdens de podcastwandeling door natuur en stad luisteren
we naar een muzikaal-poëtisch verhaal dat je laat ervaren wat het
betekent als de vrijheid die er nu eenmaal was, niet meer, nooit meer
vanzelfsprekend is. En…wat je dán te doen staat.
De podcast daagt uit om zelf na te denken, kritisch te zijn en je niet
laten verleiden om je mee te laten voeren in het script van de
autocraat. De podcast ‘Regels om te overleven’ is speciaal voor Shift
Talks geschreven door Eric Alink en Bart van Dongen arrangeerde de
opname en muziek.

18, 19, 20, 24, 25 en 26 nov | 13.00 uur en 15.00 uur | Start bij
Huis73
lees meer >

Let's talk about | Studiekeuzestress
Twijfel je over je studiekeuze? Weet je niet welke studie je wilt gaan
doen? Je bent niet de enige! Tijdens de inspiratieworkshop
‘Studiekeuzestress’ geeft Marieke Duijs - studiekeuzecoach bij
Stromend Leven - jou (en je ouders) handige tips en tools om je in je
studiekeuzeproces te ondersteunen. Zo kun je op een leuke en
positieve manier met je studiekeuze aan de slag, ervaar je meer rust
en kun je een studie vinden die echt bij je past.
do 24 november | Jeugd-en jongerencentrum Elzenburg | 19.30 21.00 uur | gratis voor jongeren, €2,50 voor ouders
lees meer >

Art United | Kijkavond
Houd jij van muziek, beeldende kunst, dans, theater of welke
kunstvorm dan ook? Art United is een gratis talentontwikkelingstraject
waarbij jij jouw talent ontwikkelt samen met professionele coaches en
andere deelnemers. Je hebt geen tot minimale ervaring nodig om deel
te nemen. Bij Art United krijg je de kans om jouw creativiteit en talent
te ontdekken en te laten groeien.
Wil je weten of Art United iets voor jou is? Kom naar de Kijkavond.
ma 28 november | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Werken bij Huis73
Vacature | Projectmedewerker Cursusadministratie (32 uur p/w)
Je bent onderdeel van het C-team (kunst- en cultuurteam) en
ondersteunt de projectleiders en manager van het C-team met
uitvoerende werkzaamheden. Als projectmedewerker heb je ervaring
met administratieve processen en facturatie en heb je zo mogelijk een

opleiding die hierbij aansluit. Je zorgt voor een goed lopende
cursusadministratie van onszelf en van onze huisgenoten.
lees meer >

Lale Gül | Ik ga leven
'Muziek mag niet, daten is verboden, het hebben van vrienden van het
andere geslacht is onwettig, je leuk kleden en opmaken is ongepast, ’s
avonds buiten zijn is niet geoorloofd, het vieren van verjaardagen of
andere heidense feestdagen mag niet, werken met mannen kan niet
en ook uitgaan en feesten op festivals is verboden.’
In een ongekend eerlijk relaas onderzoekt hoofdpersoon Büsra in 'Ik
ga leven' met veel humor de grenzen van haar geloof en de
gemeenschap waar ze in opgroeit. Schrijfster Lale Gül gaat in gesprek
met Ivan Borghstijn over haar boek.
do 1 december | Bibliotheek Vught | 20.00 - 22.00 uur | €5,- (tot 18
jaar) €10,- (biebleden) €12,50 (niet-leden)
lees meer >

Boekenmarkt december
Het is weer tijd om lekker te lezen! Tijdens de boekenmarkt vind je
boeken van verschillende auteurs en genres. Ook hebben we in Den
Bosch veel bladmuziek in de verkoop. Kom langs en misschien vind jij
net dat ene pareltje voor een klein prijsje.
Bibliotheek Rosmalen | 3 december 2022 t/m 7 januari 2023
Bibliotheek Den Bosch | 19 december 2022 t/m 8 januari 2023
Bibliotheek St. Michielsgestel | 19 t/m 30 december 2022
lees meer >

De Bibliotheek aan huis
Een goed verhaal kan je even de tijd doen vergeten, je laten lachen,
huiveren of tot nadenken stemmen. Lees je graag maar kun je niet
zelfstandig naar de bibliotheek komen? Met de Bibliotheek aan Huis
krijg je de boeken thuis. Met een bibliotheekmedewerker bespreek je
wat je graag leest. Zo kun je literaire romans, familieromans,
detectives en thrillers lenen, ook in grote druk of als gesproken boek.

Een vaste vrijwilliger komt de boeken brengen en weer ophalen.
Meer weten? Bel naar Huis73, tel 073 - 6802900 of stuur een mail
naar info@huis73.nl.
Bibliotheek aan Huis is een service van Huis73 voor Bibliotheek en
cultuur. We brengen boeken thuis in Den Bosch, Vught, Rosmalen,
Boxtel, Sint-Michielsgestel en Berlicum.
lees meer >

Experimenteren met VCV Rack
Heb je het synthesizer simulatie programma VCV Rack op je computer
geïnstalleerd en wil je graag onder begeleiding verder
experimenteren? Wil je graag een introductie in het maken van
elektronische muziek en zelf je geluiden maken? Dan is deze
workshop wat voor jou!
di 6 december | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

MIDI-Controller Workshop
Een MIDI-Controller is een kastje waarmee je een digitaal audioprogramma kunt besturen met echte, tastbare knoppen en schuifjes.
In deze workshop van twee avonden (13 & 20 dec) maak je een eigen
ontwerp, zet dit in elkaar en leer je hoe je deze kunt programmeren
en customizen.
di 13 + 20 december | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | €10
lees meer >

Openingstijden tijdens de feestdagen
Bibliotheekvestigingen
Op Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsavond sluiten alle
bibliotheekvestigingen om 16.00 uur. Op 1e en 2e Kerstdag zijn alle
bibliotheekvestigingen volledig gesloten.
Hinthamerstraat 74
Op Sinterklaasavond is Hinthamerstraat 74 uitsluitend voor cursisten

geopend. Op Kerstavond en Oudejaarsavond sluiten om 16.00 uur de
deuren. Op 1e en 2e Kerstdag is Hinthamerstraat 74 volledig gesloten.
Op nieuwjaarsdag zijn alle vestigingen van Huis73 gesloten. Bekijk
hier alle openingstijden
lees meer >

Praat mee!
Over kunst, cultuur en de bibliotheek raken wij nooit uitgepraat. Heb je vragen, suggesties, een
opmerking of een compliment? Bel ons dan op 073-680 29 00, stuur een e-mail naar
info@huis73.nl of bericht ons via whatsapp 06-15 66 63 24.

.
Huis73 - 073-6802900
nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl

