Nieuwsbrief Huis73 | 4 november
Met o.a. Shift Talks, November Music & Nederland Leest
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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. Bij
Huis73 staan verschillende artiesten op het podium.

Ook H73Live! staat in november in het teken van November Music.
Aanstaande zaterdag 5 november is er een Play Along Impro Session
met Martin Fondse en op zaterdag 12 november een Play Along
Composing Session met Bart van Dongen.
Kijk voor het hele programma op de website.
lees meer >

JongerenPRAAT! | Waar ligt de grens?
Vanavond verkennen we de grenzen van enkele thema's die veel
leven onder jongeren. Waar eindigt bijvoorbeeld recreatief
drugsgebruik en begint verslaving? Wat is acceptabel online gedrag en
wat juist niet? Cabaretier Steven Brunswijk en zes andere
ervaringsdeskundigen en specialisten schuiven aan. Onder meer
journalist Elysa van der Ven die veel over pijn schrijft en ervaring
heeft met alcoholisme.
di 8 november | Café Hart van Boxtel | 20.00 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

JIJ & AI-Smartlappenworkshop
Kom op dinsdag 8 november naar Huis73 en schrijf je eigen AISmartlap! In een intieme schrijfsessie, leer je het algoritme van
SETUP Utrecht kennen en schrijf je samen onder het genot van een
glas bier en een bitterbal jouw zelfgemaakte tranentrekker. Maar hoe
leg je aan een AI uit welke emotie jij wilt horen? Vind het uit!
di 8 november | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | €5,lees meer >

Cursus Digisterker
Wil je leren hoe je veilig gebruik kunt maken van de websites van de
overheid? Volg dan de gratis cursus Digisterker bij Bibliotheek Boxtel.
In vier dagdelen leer je o.a. een DigiD aanvragen en gebruiken,
afspraken maken via internet, formulieren invullen en nog veel meer.
di 8 november | Bibliotheek Boxtel | 13.30 -15.30 uur | gratis
lees meer >

Workshop Striptekenen
Striptekenen moeilijk? Nee hoor, iedereen kan het. Tijdens deze
workshop krijg je les van een ervaren striptekenaar die je de fijne
kneepjes van het vak leert. Waar plaats je de tekstballonnetjes? Hoe
teken je een stripfiguur? Hoe bouw je het verhaaltje op? Je leert het
allemaal!
wo 9 november | HelvoirThuis | 14.00 - 15.15 uur | €3,50
lees meer >

Dansvoorstelling | Het verrotte leven van Floortje Bloem
Een selectie van personages uit het oorspronkelijke boek staat in een
populaire talkshow-setting lijnrecht tegenover elkaar. Zij voeren een
discussie over wie schuldig is aan het zware en heftige leven van
Floortje Bloem. De neergang van Floortje wordt pijnlijk zichtbaar in de
toenemende polarisatie en het tribalisme die het huidige publieke
debat wereldwijd tekenen. Een recht in het hart rakende dansbewerking van het gelijknamige boek van schrijfster Yvonne Keuls.
Tijdens Nederland Leest (heel november) haal je het boek 'Mevrouw
mijn moeder' van Yvonne Keuls gratis op bij jouw bibliotheek.
do 10 november | PERRON-3 | 20.30 - 21.20 uur | €15,- (op vertoon
van gratis Nederland Leest boekje) €17,50
lees meer >

Marcel van Roosmalen te gast in Rosmalen
Hij staat bekend om zijn droge humor, maar zelf lacht hij nergens om.
We hebben het over journalist, columnist en schrijver Marcel van
Roosmalen. Van Roosmalen was lange tijd een geheimtip voor
iedereen met een goed gevoel voor humor, maar is inmiddels met
podcasts, columns én een televisieprogramma niet meer weg te
denken uit het medialandschap. Op maandag 14 november is hij op
uitnodiging van Huis73 en Boekhandel De Omslag te gast bij PERRON3 in Rosmalen. Jean-Pierre Geelen van de Volkskrant interviewt hem
over zijn onlangs verschenen boek Totaal.
ma 14 november | PERRON-3 | 20.00 - 22.00 uur | €12,50
lees meer >

Oproep Shift Talks expositie ‘Follow The Leader’
Fotografen Marc Bolsius en Karin Jonkers maken van 17 t/m 20
november tijdens Shift Talks portretten van personen die
leiderschapskwaliteiten in zich dragen. Deze portretten vormen samen
de expositie Follow The Leader, een beeldende reflectie op
leiderschap. De kwaliteiten worden bepaald door de geportretteerden
zelf. Iedereen die gefotografeerd wordt vragen we vooraf één woord
te bedenken dat voor hen leiderschap symboliseert. Dit woord vormt
het uitgangspunt voor de wijze waarop de portretten gemaakt
worden. Vanaf 18 november zijn de eerste portretten al te zien bij
Huis73 en op 26 november beschouwt fotograaf Hans Aarsman de
gehele expositie tijdens de slotbijeenkomst van Shift Talks.
Oproep: Doe mee en kom langs
Shift Talks zoekt 45 personen die zich willen laten portretteren. Ben jij
of ken jij die persoon? Check dan in je agenda of je tussen 17 en 20
november van 10.30 - 13.30 uur beschikbaar bent om in een kwartier
een portret te laten maken. Je portret wordt gemaakt bij Huis73.
Aanmelden kan via info@shifttalks.nl.
lees meer >

Queer Colours
Een filmavond, een Q&A, een Dragworkshop of iets anders? Één avond
per maand ontmoeten we elkaar bij Bibliotheek Vught of Jeugd &
Jongerencentrum Elzenburg. Samen maken we er een leuke avond
van. Deze avonden worden georganiseerd voor en door de
community.
Queer Colours is voor iedereen tot en met 40 jaar, wat je seksuele
oriëntatie en genderidentiteit ook is. Kom je ook?
do 17 november | Jeugd &Jongerencentrum Elzenburg | 19.30 - 21.30
uur | gratis, aanmelden via website
lees meer >

Maak je Sinterklaas-surprise op de MAAKAVOND!
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 heb je een
3d-printer, lasercutter, naaimachine, allerhande gereedschap en een

creatieve werkplaatscoach ter beschikking. Succes gegarandeerd. Ook
als je aan andere projecten wilt werken ben je welkom. Elke twee
weken is er een MAAKAVOND op donderdag!
do 17-11 & 1-12 | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

Zin op Zondag | Yvonne Keuls
Zondag 20 november is Yvonne Keuls te gast bij Zin op Zondag, dé
literaire talkshow van Huis73 en Boekhandel Adr. Heinen. In gesprek
met Marja Käss vertelt ze over het boek Mevrouw mijn moeder, maar
ook over haar andere werken. De hele maand november staat dit
boek centraal tijdens Nederland Leest; de grootste leesclub van
Nederland. Het boek is om die reden gratis op te halen in alle
bibliotheekvestigingen.
zo 20 november | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | €12,50
lees meer >

Werken bij Huis73
Voor de afdeling Onderwijs & Educatie zoekt Huis73 per 1 januari
2023 een Projectmedewerker voor 20 uur per week. Je gaart aan de
slag met de cultuureducatie op de Brede Bossche Scholen, KlupUpactiviteiten en de administratieve processen daar omheen.
Nieuwsgierig? Bekijk de vacature!
lees meer >

Inspiratiedag voor taalvrijwilligers & professionals
Op vrijdagmiddag 25 november organiseert het taalhuis van Huis73
een inspiratiemiddag voor (vrijwillige) taalcoaches, docenten en
professionals die de taalvaardigheid van mensen verbeteren. Een
middag om te leren, ontmoeten en uit te wisselen. Wil je er graag bij
zijn? Meld je gratis aan via de website.
vr 25 november | Huis73 Den Bosch | 13.45 - 18.00 uur | gratis,
aanmelden via website
lees meer >

Jong geleerd is oud gedaan met Citytrainer@School
Stel je voor: je bent tussen de 14 en 17 jaar en op zoek naar jouw
talent. Je wilt keuzes maken voor je toekomst, maar hoe begin je
daarmee? Tweehonderd jongeren van vier VMBO scholen: Yuverta,
Bosschevakschool, Van Maerlant en ISK, trokken op 18 oktober de
stad in om hier een eerste stap in te zetten. Tijdens de cursus
Citytrainer@School gingen ze aan de slag om de stad en hun talenten
te ontdekken door middel van cultuur en sport.
lees meer >

Workshop | Stadsschrijven
In deze 3-delige schrijfworkshop gaan we onder leiding van docente
Lia Hesemans de stad in! We starten in Huis73 met een opwarmer
waarna we op pad gaan met een gerichte set observatieopdrachten.
Aantekeningen maken doe je onderweg. Het uitwerken van de tekst
doe je als we weer terug zijn in Huis73. Na het schrijven lezen we
(fragmenten van) onze teksten aan elkaar voor.
Schrijfgenres en onderwerpen
• Column over de Verwersstraat/het museumkwartier (Verwersstraat)
• Kort verhaal Stadsgeluiden (De Markt, biologische markt)
• Sprookje over de bovenstad en de onderstad (Binnendieze)
vr 25-11, 9-12 & 16-12 | Huis73 Den Bosch | 09.30 - 12.30 uur | €66
lees meer >

Bouwgabbers (7+)
Maak via leuke bouwwerkjes zoals een lichtgevende slak, een
ventilator, een satelliet en robot Milo kennis met de eerste beginselen
van techniek, programmeren en robotica in de breedste zin. Kom
alledaagse wetenschappelijke en technologische projecten
onderzoeken en laat deze via techniek en programmeren tot leven
komen.
za 26 november | Bibliotheek Vught | 12.00 - 13.30 uur | €2,50
lees meer >
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