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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 >

Skeer!fest
SKEERFESTIVAL 22 is weer terug op de Markt in Den Bosch! Skeerfest
is een festival speciaal voor jongeren. Hoofdacts zijn Delany en Yssi
SB. Naast optredens kun je deelnemen aan toffe activiteiten. Neem
zeker ook een kijkje bij het podium van Studi073. Zij verzorgen een
aantal gave performances! Kom je ook?
zo 25 september | markt Den Bosch | 13.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

H73 Live! | Blue 7
De band Blue 7, bestaande uit 6 stoere mannen uit Den Bosch en
omgeving, speelt blues- en rockcovers van o.a. Eric Clapton, John
Mayer, Cuby & Blizzards, Stones, Stevie Ray Vaughn, Golden Earring
en Brood. Maar ook eigen werk met nummers die ze uitgebracht
hebben op hun cd 'Back-to-the-City'. Zachtjes mee neuriën, zingen,
brallen of rustig bewegen, stiekem dansen tot helemaal los gaan? Het
mag allemaal! De mannen van Blue 7 staan garant voor een vrolijke
H73Live! middag waarop je “even de wereld kunt vergeten”.
za 24 september | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

KinderDenkTank (8-12 jr.)
De KinderDenkTank is voor alle kinderen die mee willen praten over
belangrijke zaken! Je gaat op bezoek bij het gemeentehuis en
raadhuis van Vught. Daarnaast ga je meedenken over de toekomst
van Vught. Wat kan er beter?
28-9 & 5-10 | 15.00 -17.00 uur | Raadshuis & Bibliotheek Vught | €3,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 jouw eerste
codeproject.

za 1 oktober | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 16.00 uur | €15
lees meer >

Kinderboekenweek 2022
De kinderboekenweek is in zicht! Tien dagen lang vieren we feest. En
ook dit jaar staat er weer een hoop leuks op het programma bij
Huis73! Zo pakken we extra uit met Verhaaltjestijd (met Gi-GaGroene prentenboeken), lezen we voor in de boekhandel in Rosmalen
én op de kinderboerderij in Boxtel, is er een Grrr.. oene Silent Disco,
is er in Den Bosch een expositie van de Zilveren Penselen te
bewonderen, kunnen kinderen natuurlijk ook deze week gratis lid
worden van de bibliotheek én sluiten we de Kinderboekenweek af met
een Gi-Ga-Groene Doe-middag (met o.a. Tosca Menten) in Rosmalen.
5 t/m 16 oktober | verschillende tijden & vestigingen
lees meer >

RUW | De virale toekomst
De coronapandemie was voor velen een onaangekondigde gast, maar
niet voor virologen en andere wetenschappers. Zij voorspelden al
jaren een pandemie als gevolg van een dierziekte die op de mens over
zou springen; de zoönose. Ze verwachten bovendien dat we in de
toekomst vaker met infectieziekten te maken krijgen die van dieren
op mensen kunnen worden overgedragen.
Dierziekten die overspringen op mensen vormen een reële en ernstige
bedreiging voor de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen.
Wat kunnen we concreet doen om het risico op een volgende
pandemie te verkleinen?
do 6 oktober | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 21.30 uur | gratis tickets
via website
lees meer >

Nationale Voorleeslunch 2022
Het luisteren naar een mooi verhaal of gedicht geeft ontspanning en is
vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te
halen; wat deel je met elkaar? Op vrijdag 7 oktober lezen we tijdens

de Nationale Voorleeslunch voor, terwijl we genieten van een
smakelijk broodje. Kom je ook?
vr 7 oktober | alle vestigingen | verschillende tijden | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Popronde bij Huis73 | De Baron
Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode
van september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden
door het hele land. Op 7 oktober is het tijd voor Popronde Den Bosch
en kun je bij Huis73 genieten van nieuw talent.
Kom luisteren naar De Baron. Ze creëren liefdevol anarchisme en
storten bakken aan energie uit over het publiek. De Baron maakt
Guerrilla-Brass. Stomende Brass, urban Balkan & art rock, in je
moerstaal.
vr 7 oktober | Huis73 Den Bosch | 21.00 - 23.00 uur | gratis
lees meer >

UitvindersLab (6-12 jr.) | Elektronische Hangers
Ben jij jouw spullen ook zo vaak kwijt? Na dit UitvindersLab vergeet je
ze nooit meer! Maak een elektronische hanger die je aan jouw meest
belangrijke spullen kan hangen.
za 8 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.00 - 12.15 uur | €2,50
lees meer >

Werken bij Huis73
Allround medewerker Horeca (24 - 36 uur per week)
Voor Huis73 Eten en Drinken zoeken wij per direct een ervaren
allround Medewerker Horeca die blij wordt van veel afwisseling! Een
fijne, enthousiaste collega die een hart heeft voor kunst, cultuur en
maatschappelijk betrokken is.
lees meer >

Doe met je muziekvereniging mee aan de Kerstafette
Een dag met aaneengesloten live-optredens op twee podia, dát is de
Kerstafette! Deze leuke, doorlopende presentatiedag voor
muziekverenigingen vindt plaats op zaterdag 17 december bij Huis73.
De Kerstafette biedt een podium aan elke muziekvereniging die graag
van zich laat horen. Koren uit de regio zijn hierbij uitgenodigd om te
komen optreden, van groot tot klein, van pop tot klassiek tot
barbershop. Maar ook instrumentale optredens van een big band,
blaasorkest, jeugdorkest of accordeonorkest programmeren we graag.
Alle geselecteerde verenigingen spelen 45 minuten en geven dan het
stokje door aan de volgende zodat we een mooi doorlopend en
afwisselend programma krijgen. En natuurlijk gaan we zorgen we voor
een gezellige kerstsfeer in Huis73.
Aanmelden: Doe mee met jouw muziekvereniging en stuur voor 15
oktober een mailtje naar jeroendoomernik@huis73.nl. Je hoort dan
snel of er plek is en wanneer je geprogrammeerd wordt.

Digitaal Atelier | Maak je eigen synthesizer
Wil jij graag een introductie in het maken van elektronisch muziek en
zelf je geluiden maken? Tijdens deze workshop maak je in twee uur
kennis met VCV-rack, een open source-programma dat een modulaire
synthesizer op een laptop simuleert.
di 18 oktober | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | €15
lees meer >

Herfstfestival
Over een maand barst het Herfstfestival los bij Huis73. Tijdens de
herfstvakantie is er van alles te doen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar!
Voorlezen, workshops, maakmiddagen, theatervoorstellingen,
Kennisbende met Legomaster Roy en nog veel meer! Check hier het
hele programma.
22 t/m 30 oktober | diverse vestigingen | zie programma
lees meer >
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