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Cursussen,
muzieklessen en
workshops

lees meer >

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van start! Met het thema Gi-Ga-Groen zijn er
hele toffe activiteiten bij Huis73 te doen. Voorlezen is altijd een
feestje, maar zeker wanneer alle voorleesmomenten in een Gi-GaGroen jasje zijn gestoken! Heb jij ooit gehoord van een Silent Disco
Theater? Door gebruik te maken van hoofdtelefoons wordt in
Bibliotheek Boxtel een weergaloze ervaring gecreëerd waarbij
iedereen meedoet. Super leuk!

En ook Bibliotheek Rosmalen is Gi-Ga-Groen! Een hele middag kun je
er fantastische avonturen beleven. Schrijfster Tosca Menten brengt
een bezoek waarbij ze je meeneemt naar de wondere wereld van de
Oerwoudgriezels. Maak kennis met Huilie Huilstruik, ontmoet Stekel
Steggelstengel en wuif mee met Riet Vergietriet. Natuurlijk komt
Dummie de mummie ook even langs.
wo 5 okt t/m zo 16 okt | verschillende vestigingen | verschillende
tijden
lees meer >

Muziek bij Huis73
Popronde
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
H73 Live! | Jam Session met Jelle Willems
Funky grooves, latin beats of stomende jazz, het zou op deze
zaterdagmiddag zomaar eens voorbij kunnen komen. Om 16.00 uur
trapt de band af met als host pianist Jelle Willems en daarna is er
volop mogelijkheid om mee te jammen. Er staat een backline (mics,
drums, piano, bas- en gitaarversterker)
za 8 oktober | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
H73 Live! | Misty House Band
Maar liefst 25 muzikanten staan op het podium die een vol geluid
jouw kant op denderen. Free jazz, ska, soul, funk, pop en alles daar
tussenin. Verwacht feestelijke muziek met veel ruimte voor
improvisatie.
za 15 oktober | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

Nieuwsgierige Oren | Hedendaags gecomponeerd: muziek
na 2000
Wat is er na 2000 gebeurd in de muziek en welke kanten zou het nog
op kunnen gaan? In deze derde sessie van Nieuwsgierige Oren waarin je kennismaakt met 'nieuwe muziek' - hoor je erover. Aart
Strootman is componist, gitarist, docent en instrumentenbouwer.
Naast zijn eigen muziek heeft hij vele premières gespeeld en werkt hij
nauw samen met een veelheid aan levende componisten. Vanuit zijn
vele rollen in het muzieklandschap is hij de uitgelezen persoon om ons
te vertellen hoe het nu staat met de gecomponeerde muziek.
TIP: 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 9 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur | €15,lees meer >

De Luisterlijn | Vrijwilligers bieden luisterend oor
De Luisterlijn is een 24-uurs hulplijn waar dag en nacht goed
getrainde vrijwilligers aan de telefoon en via chat of mail bereikbaar
zijn voor wie behoefte heeft aan een anoniem luisterend oor.
Spreekt dit werk jou aan? In de week van 10 oktober besteedt de
Bibliotheek hier extra aandacht aan bij de Thematafel en zaterdag 15
oktober zijn er vrijwilligers van de Luisterlijn aanwezig in Huis73, om
geïnteresseerden meer te vertellen over het werk en het goede gevoel
dat het zo vaak oplevert. Kom langs voor meer informatie!
za 15 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.00 - 16.00 uur | gratis

Hedy d'Ancona & Inge Schilperoord bij Zin op Zondag
Twee bijzondere gasten deze keer bij Zin op Zondag; de literaire
talkshow van Huis73 en Boekhandel Heinen: Hedy d’Ancona en Inge
Schilperoord. Misschien heb je ze afgelopen week ook op tv gezien?
Twee bijzondere vrouwen die beiden niet bekend zijn geworden door
hun boeken, maar door hun werk als respectievelijk activiste, politica,
sociologe en schrijfster (Hedy) en forensisch psycholoog en publicist
(Inge) en geven daarmee een extra dimensie aan deze editie.
zo 16 oktober | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | €12,50
lees meer >

Digitaal Atelier | Programma
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
Verse Algoritmes Generator op Dutch Design Week
Deze weken staat de VERSE ALGORITMES generator eerst op DDW als
onderdeel van Manifestations en aansluitend in het HelvoirThuis en
DePetrus in Vught! Wat weet jij van algoritmes? Vind het uit! VERSE
ALGORITMES is een project van Huis73 waarin wordt samenwerkt met
kunstenaars, wetenschappers, het onderwijs en met jou!
za 22 okt t/m zo 30 okt | Dutch Design Week, Veemgebouw Strijp S |
11.00 - 18.30 uur | gratis
lees meer >

Schrijfwerkplaats voor kinderen (8-12 jr.)
Schrijven kan je over alles! Over speciale herinneringen, kunstwerken,
kleuren, gedachtes, vriendjes en vriendinnen. Ben jij ook zo gek van
schrijven en wil je er nog beter in worden? Meld je dan snel aan!
wo 19 oktober | Bibliotheek Vught | 15.00 - 17.00 uur | €3,50
lees meer >

Vragenlijst | Jouw mening is belangrijk!
Wij willen graag van onze leden en bezoekers weten hoe zij de
bibliotheek ervaren en of ze tevreden zijn. Kom jij weleens in
Bibliotheek Vught en/of Uitleenpunt Helvoirt? Help ons en vul hier de
vragenlijst in. Je kunt de vragenlijst tot 24 oktober invullen.
Dankjewel!
lees meer >

Let's talk about | Feeling lonely (jongeren)
Het herkennen van eenzaamheid is niet makkelijk. Het uit zich op
verschillende manieren. Waar de een zich afzondert, zal de ander juist
te vinden zijn in een grote (vrienden)groep. Veel jongeren herkennen
het fenomeen.
Deze bijeenkomst uit de reeks Let's Talk About, wordt verzorgd door
Kyra Haerkens, kwaliteitscoach bij Stichting Join Us. Dit is een
gerenommeerde stichting die eenzaamheid onder jongeren van 12 tot
30 jaar actief aanpakt en aankaart op landelijke niveau.
do 20 oktober | Jeugd-en jongerencentrum Elzenburg | 19.30 - 21.00
uur | gratis (jongeren) €2,50 (ouders)
lees meer >

NIEUW | MuziekStart (9 md tot 4 jr.)
Doe je mee met deze vrolijke, speelse en leerzame muziekcursus voor
ouder en kind? Lekker zingen, spelen en muziek maken op eenvoudige
instrumentjes. Je hoeft geen muzikale aanleg of goede stem te
hebben, samen plezier maken staat voorop. De cursus bestaat uit 10
lessen van 45 minuten op maandagochtend.
lees meer >

Keynote speech Shift Talks | Masha Gessen
Op 22 november 2022 vindt de keynote speech van de tweede editie
van Shift Talks plaats. De Russisch-Amerikaanse journalist Masha
Gessen komt speciaal voor Shift Talks vanuit Amerika naar Den Bosch.
In 2016 schreef Masha op basis van ervaringen in Rusland 'Autocracy:
Rules for Survival' waarin zes regels staan om een autocraat te
overleven. Een keynote speech over hoe we ons kunnen weren tegen
de autocratische tendensen in onze Westerse democratieën.
De kaartverkoop voor Shift Talks start binnenkort. Meld je aan voor de
Shift Talks-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
di 22 november | World Skate Center Den Bosch | 20.00 uur
lees meer >
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