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VerhaalTijd
Verhalen zijn leuk voor iedereen. Daarom wordt er elke eerste vrijdag
van de maand tijdens VerhaalTijd voorgelezen aan volwassenen. Een
leuk moment om achterover te hangen en te luisteren naar een mooi
verhaal, wat nog beter wordt met een lekkere bak koffie. Kom je ook?
vr 2 september | diverse vestigingen en tijden | gratis, aanmelden
lees meer >

BookTokLive
Alle boekenliefhebbers verzamelen! Leer tijdens een workshop hoe je
een échte booktokker wordt, doe inspiratie op tijdens het boekenpanel
en shop met korting op de vernieuwde YA-afdeling van Adr. Heinen,
waar je al je favoriete Nederlands- en Engelstalige boeken kunt
vinden. Bovendien maak je kans op supertoffe prijzen! Met Dilayra
(@gayotic_bookworm) en Noah (@jetweedevader)!
vr 2 september | 18.00 - 22.00 uur | Huis73 Den Bosch | €5,50
lees meer >

Jouw act op het Studi073 podium tijdens SKEER!FEST?
SKEER!FEST is terug op de Markt in Den Bosch! Op 25 september is
voor iedereen dit gratis zomerfestival te bezoeken. Het gaat weer
super vet worden! Studi073 is aanwezig op SKEER!FEST en we
hebben een podium waar jij je talent kan laten zien. Natuurlijk helpen
we jou om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Voorafgaand aan 25
september verzorgt Studi073 drie inloopavonden waarop je kunt
oefenen en ideeën uitwisselen met andere crewleden. We gaan we het
hebben over jij graag wilt doen. Wat is jou talent en wat heb je nodig?
Ook leer je mede crewleden kennen.
ma 5 september | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
aanmelden op website
lees meer >

Foto expositie | Sint-Jan door de lens van Marc Bolsius
Bosschenaren en Brabanders hebben allemaal een band met de SintJan. Ze zijn er gedoopt, getrouwd, hebben dierbaren begraven of
worden wakker van de klokkentoren. Van dinsdag 6 september tot en
met zondag 2 oktober 2022 is foto expositie 'Sint-Jan door de lens
van Marc Bolsius' bij Huis73 Den Bosch te bezichtigen. Te zien is de
architectuur, de restauratie, afbeeldingen geïnspireerd op Jeroen
Bosch, de carnavalsmis, de meimaand, het orgel en devotie.
di 6 sept t/m zo 2 okt | Huis73 Den Bosch | tijdens openingsuren |
gratis
lees meer >

Uitvinderslab | Bananenpiano
Kun je met bananen muziek maken? Laten we het uitzoeken! Elke
maand is er een nieuw UitvindersLab vanuit het Digitaal Atelier. Kom
zelf experimenteren, proberen en klooien.
za 10 september | Huis73 Den Bosch | 11.00 - 12.15 uur | €2,50
lees meer >

Programma H73 Live! | September
Na het winkelen nog even een bandje kijken? Die borrel met je
vrienden net dat beetje extra’s geven? Kom dan naar H73 live!, de
muzikale zaterdagmiddagborrel bij Huis73. Pop, jazz, bigband of
singer-songwriter: elke zaterdag staat er vanaf 16.00 uur weer een
ander bandje uit de stad op het podium van Huis73. Loop binnen en
ontdek met een drankje in de hand nieuwe muziek. Gratis toegang!
3 september: Pam MacBeth, Wim van de Vliert & Erik Hanegraaf
10 september: Jam Session met pianist Jacob Bedaux
17 september: Grupo Nuevo
24 september: Blue 7
lees meer >

Nieuwsgierige Oren 2022
Na het succes van de eerste serie van NIEUWSGIERIGE OREN slaan
November Music en Huis73 opnieuw de handen ineen om een inkijkje
te geven in de muzikale ontwikkelingen van halverwege de vorige
eeuw tot nu. In vier sessies van 90 minuten nemen verschillende
experts ons met verhalen en luistervoorbeelden mee op een
ontdekkingstocht. Zo geven ze onze NIEUWSGIERIGE OREN
handvatten om nog meer thuis te raken in de verschillende
muziekstromingen.
Sessies
11 september | Overzichtssessie: 1950 tot nu in vogelvlucht
25 september | Minimal music
09 oktober | Hedendaags gecomponeerd: muziek na 2000
23 oktober | Jazz (na 1950
De sessies vinden plaats bij Huis73 aan de Hinthamerstraat 72 -74 in

Den Bosch. Deelname bedraagt €50,- voor alle vier de sessies. Een
losse sessie kost €15,-. Na afloop van elke sessie wordt er een
samenvatting met Spotify playlist naar alle bezoekers gestuurd!
NIEUW: 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 >

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 >

Vacature Leesconsulent (24-32 uur per week)
Als Leesconsulent werk je voor De Bibliotheek op school. Je werkt op
scholen, de kinderopvang en de peuterarrangementen. Je ondersteunt
de directie, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers bij
de uitvoering van het lees- en taalbeleid door activiteiten te
faciliteren, te initiëren en in gezamenlijkheid uit te voeren. Je voert
werkzaamheden uit op het gebied van taalontwikkeling,
leesbevordering en mediawijsheid en je begeleidt de vrijwilligers die
aan jouw school verbonden zijn. Meer weten? Bekijk de volledige
vacature.
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 06-15666324.

