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lees meer >

Herfstfestival
Van 22 oktober tot en met 30 oktober organiseert Huis73 het
Herfstfestival. In de bibliotheken Den Bosch, Vught, Boxtel en
Rosmalen zijn er iedere dag leuke activiteiten voor kinderen van 0 tot
12 jaar. Maak o.a een Stop Motion film, leer werken met Augmented
Reality (AR), kom naar het interactieve Silent Discotheater of gewoon
lekker luisteren bij het Verteltheater over de schoenmaker en de

dwergen. Bij het Familieatelier kun je een fantasiewereld in het klein
maken.
Tijdens het Herfstfestival zijn er genoeg super leuke activiteiten om uit
te kiezen. Kijk voor het hele programma op de website!
lees meer >

Playground Petrus | Games, programmeren, robots & AR
Fortnite, FIFA, robotica en Augmented Reality maken van DePetrus
deze herfstvakantie een ware Playground! Zo staat de indrukwekkende
Augmented Reality installatie ‘Generation XYZ’ van het MU Hybrid Art
House in DePetrus. Deze is gratis toegankelijk voor iedereen die het
leuk vindt om te experimenteren met ‘toegevoegde realiteit’.
Game event
Wil je weten hoe het is om professioneel gamer te zijn? Wat het met
je doet als je 50.000 volgers hebt op YouTube? En hoe het nou zit met
die verslavende factor in games? Kom luisteren en meedoen tijdens dit
game-event voor gamers én hun ouders op zaterdag 29 oktober. Met
gasten als Jaap van Alphen - FIFA e-sporter van RKC Waalwijk - en
Lode Branbergen - Fortnite speler van Siko e-sports - wordt dit event
een must op het lijstje van iedere gamer!
Vught Digitaal
Maak laagdrempelig kennis met onder andere programmeertaal,
robotica en digitaal tekenen. Vughtenaren delen hun kennis en
interesse in de digitale wereld tijdens Vught Digitaal op zondag 30
oktober.
lees meer >

Verhaaltjestijd 2+ in het Arabisch
Spreek je Arabisch en vind je het leuk om je kind iets van je eigen taal
mee te geven? Kom dan luisteren naar Sosan. Zij leest een mooi
verhaal voor in het Arabisch. Ook maken we samen muziek en zingen
liedjes. Je hoeft je niet vooraf aan te melden en de toegang is gratis.
Lees meer
za 22 oktober | 15.00 - 15.30 uur | Bibliotheek Rosmalen

Debatpodium RUW
Ongepolijst. Zo zien we de samenleving. Ze is nog niet af en kan
beter: daarom organiseert RUW het gesprek over de toekomst.
Lessen voor het Laat-Kapitalisme
Wat gebeurt er als we producenten, de consumenten en alle andere
belanghebbenden zoals natuurbeschermers samen verantwoordelijk
maken voor het zorgen voor de hulpbronnen die de basis vormen
onder hun voortbestaan? Dan kan er iets fundamenteel anders
ontstaan: commoning, een verrijking van de relaties rond onze
hulpbronnen met een diepe betrokkenheid.
vr 21 oktober | Willem Twee Kunstruimte | 15.30 - 17.00 uur | gratis
De Ramp | Den Bosch aan zee?
De onvermijdelijke realiteit van grote veranderingen in onze leefwereld
is langzaam aan het indalen. Zelfs al trekken we alles uit de kast om
de opwarming van de aarde te vertragen, dan stevenen we toch af op
een ramp. De gasten van deze avond gaan met ons het verhaal aan
dat niemand je in een keer wil tonen. Na afloop bieden we geen
oplossingen, wel een primeur hoe je kan leren leven met deze *&$%boodschap.
do 3 november | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 21.30 uur | gratis
lees meer >

Tekenen met Charlotte Dematons
In deze leuke en vrolijke workshop wordt je meegenomen in de
wonderlijke wereld van Charlotte Dematons! Charlotte vertelt over
haar werk en gaat samen met jou illustreren.
wo 2 november | Bibliotheek Vught | 15.00 - 16.00 uur | €3,50
lees meer >

JIJ & AI-Smartlappenworkshop
De smartlap is het toonbeeld van spijt en rauwe, menselijke emotie.
Kan een algoritme dit doorgronden en een smartlap generen met een
échte snik? Met het smartlappen-algoritme van SETUP schrijft
iedereen zijn eigen levenslied! En breng je die meteen ten gehore ;-)
Benieuwd hoe het in z'n werk gaat? Check deze video!
di 8 november | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | €5,lees meer >

Vacature Projectleider Cultuureducatie (36u p/w)
Wij zijn op zoek naar een Projectleider Cultuureducatie voor 36 uur
per week. Je houdt je bezig met de invulling en uitvoering van onze
Cultuur- en leesroute voor het primair onderwijs. Benieuwd naar deze
functie? Lees meer

Talkshow JongerenPraat | Waar ligt de grens?
De vijfde editie van PRAAT in Boxtel wordt voor en door jongeren
gehouden. Zes journalistiekstudenten bereiden de talkshow voor onder
begeleiding van Brabants Centrum en Huis73. De avond is gericht op
jongeren en kent geen taboes. Er zal gepraat worden over seks,
sociale media en drank & drugs.
di 8 november | Café ’t Hart van Boxtel | 20.00 uur | gratis
lees meer >

Kaartverkoop Shift Talks gestart
Hoe handelen we als onze democratie onder druk staat? Wij zelf, onze
leiders, onze instituties en bondgenoten? Deze vraag staat centraal
tijdens Shift Talks Festival 2022. In de dagen rondom de keynote
speech van Masha Gessen denken gasten zoals Bas Heijne, Foeke
Postma (Bellingcat), Tommy Wieringa en anderen door op diens
ideeën in diverse talks en discussies. Daarnaast maakt Shift Talks het
thema 'Democratie onder druk' beleefbaar met (foto)tentoonstellingen
en podcasts. Het festival vindt plaats van 17 t/m 26 november in ’sHertogenbosch.
lees meer >

Nederland Leest: Yvonne Keuls
De grootste leesclub van Nederland gaat weer van start in november.
Een boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In
november leest heel Nederland daarom één boek, dat je cadeau krijgt
van de bibliotheek. Dit jaar: 'Mevrouw mijn moeder' van Yvonne
Keuls. Leden en niet-leden kunnen vanaf dinsdag 1 november gratis
de speciale uitgave ophalen bij onze bibliotheekvestigingen (op = op)
Meer Yvonne Keuls? Op 9 november bespreekt de #LeesclubHuis73
het boek 'Mevrouw mijn moeder', je kunt je nog aanmelden. Op 10

november kun je naar de voorstelling Het verrotte leven van Floortje
Bloem van Theater aan de Parade en Huis73 en op 20 november is
Yvonne Keuls zelf te gast tijdens Zin op Zondag.
lees meer >

Huis73 opent Informatiepunt Digitale Overheid in
Rosmalen
Sinds deze week heeft Huis73 in alle vestigingen een Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO). In Rosmalen vindt op 10 november de
officiële opening plaats door wethouder Ufuk Kâhya, je kunt er echter
vanaf nu al terecht met vragen over de digitale overheid. Ook in SintMichielsgestel en Berlicum is een IDO in gebruik genomen.
Ken of ben je iemand die moeite heeft met het regelen van
overheidszaken via internet? Bijvoorbeeld het maken van een afspraak
bij de gemeente, een rijbewijs aanvragen, werk zoeken of je
studiefinanciering regelen? Loop dan eens binnen en stel je vragen
aan onze medewerkers. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek en
je hoeft ook geen afspraak te maken.
lees meer >

Nieuwsgierige oren | Jazz (na 1950)
Dat jazz altijd maar moet swingen is allang niet meer zo. De van
oorsprong Amerikaanse muziekstijl heeft zich over de hele wereld
verspreid en overal nieuwe vormen aangenomen. In deze laatste
sessie van Nieuwsgierige oren - waarin je kennismaakt met 'nieuwe
muziek' - hoor je er alles over.
Nederlandse jazz-makers als Tijn Wybenga, Mudita en Kika Sprangers
zijn goede voorbeelden van hoe breed de jazz muzikant is geworden
qua invloeden die terug te horen zijn. Maar hoe is dat zo gekomen?
Ultieme jazzkenner, programmeur en docent Koen Graat komt ons
inzicht geven in de veranderingen die de jazz sinds 1950 heeft

doorgemaakt.
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.
zo 23 oktober | 11.30 - 13.00 uur | Huis73 Den Bosch | € 15,lees meer >

Word jij de nieuwe dorpsdichter van Vught?
In de zoektocht naar de tweede officiële ‘Dorpsdichter van Vught’ zijn
de eerste inschrijvingen al binnen! Deelnemen kan door twee
gedichten in te zenden met als thema ‘Vriendschap’. Alle dichtvormen
zijn toegestaan. Als dorpsdichter ben je woonachtig in gemeente
Vught en schrijf je hier over. Je bent een taalinspirator en treedt op bij
speciale momenten, samenwerken als duo mag ook. Om deel te
nemen heb je - of hebben jullie - nog ruim de tijd; inzenden kan nog
tot 1 januari. Stuur je werk met als thema ‘Vriendschap’ naar
poezieweek@huis73.nl en vermeld daarbij je naam en
telefoonnummer. De winnaar wordt bekend gemaakt op 26 januari
2023 in DePetrus.
Workshop ter voorbereiding
Op donderdag 3 november geeft schrijfdocent Lia Hesemans de
workshop Dichters in Vught. In het thema ‘Samen op weg’ schrijf je
een kort verhaal dat je vervolgens uitwerkt in enkele dichtvormen.
Schrijf je mee?
do 3 november | Bibliotheek Vught | 19.15 - 21.30 uur | €5,- (leden)
€7,50 (niet-leden)
lees meer >

November Music 2022
November Music is het festival voor avontuurlijke muziekliefhebbers.
Ieder jaar brengt het de meest eigenzinnige en vooruitstrevende
makers en muzikanten uit de hele wereld samen. Ervaar modern
gecomponeerde muziek, jazz, wereldmuziek, muziektheater, pop,
installaties en genres die je zelf nog niet voor mogelijk hield. Dit staat
allemaal bij Huis73 geprogrammeerd:

za 5 nov | Patrick van Deurzen / Doelenensemble - Mancha mancha!
za 5 nov | William Engelen / Ensemble United Instruments of Lucilin
zo 6 nov | Xtro - A waste of time
zo 6 nov | Wagemans/ Wijck/ Van Wijhe - Cycles
zo 6 nov | Ensemble Chiel Nugter - Masquerade
za 12 nov | Philip Venebale / Zubin Kanga - Answer Machine Tape
zo 13 nov | Amstel Quartet - Compose it
Ook H73Live! staat in november in het teken van November Music. Op
5 november is er een Play Along Impro Session met Martin Fondse en
op 12 november een Play Along Composing Session met Bart van
Dongen.
3 t/m 13 november | o.a. bij Huis73 Den Bosch | programma & tickets

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 06-15666324.
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