Nieuwsbrief Huis73 | 8 september
Open Monumentendag bij Huis73
Tijdens Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 september is
Huis73 open voor publiek! Iedereen die wil kan een kijkje komen
nemen voor én achter de schermen van onze prachtige panden. We
zijn de hele dag open. Ontdek op eigen houtje de geschiedenis en
verhalen achter de gebouwen via de Stilte wordt Stem route.
Daarvoor vind je een flyer bij de ingang. Er zijn ook elk uur gratis
rondleidingen door medewerkers van Huis73. Daarmee starten we om
10.30 uur. De laatste rondleiding is om 16.30 uur.
za 10 september | Huis73 Den Bosch nr.74 | Elk uur een rondleiding
vanaf 10.30 uur
lees meer >

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 >

Publieksprijs | Ode aan de Paradebomen
De Dichtwedstrijd ’Ode aan de Paradebomen’ van stichting 'Ik sta voor
Vrede, Vrijheid & Vriendschap', opende afgelopen november de
dichtader bij vele Bosschenaren. De 135 paardenkastanjebomen op de
Parade, het mooiste en ook belangrijkste plein in ‘s-Hertogenbosch,
worden gemist. Maar liefst 186 mensen (meestal uit Den Bosch, soms
van iets verder weg) stopten hun gedachten in de 14 woorden van
een boomgedicht. Alle boomgedichten worden geëxposeerd bij Huis73
in het Atrium. Kom ze lezen en laat via het stemformulier weten wie
volgens jou in aanmerking komt voor de publieksprijs Ode aan de
Paradebomen. Iedereen mag 1 x stemmen. Stemmen kan van 9 t/m
23 sept, 2022. Op 25 sept 2022 wordt om 17.15 uur in de Pleitzaal de
winnaar van de Publieksprijs bekend gemaakt.
lees meer >

De Nederlandse Taalshow
In de Nederlandse Taalshow spelen het echtpaar Henk en Ingrid, met
hulp van buurvrouw Conchita en het publiek een spannende quiz rond
de Nederlandse taal. Een show vol humor, zang en dans. Voor
iedereen die zijn Nederlands nog wat wil bijspijkeren, maar ook voor
alle (digi)taalvrijwilligers en professionals.
Tijdens de Week van Lezen en Schrijven kun je gratis naar deze
voorstelling komen kijken.
za 10 september | Huis73 Den Bosch | 14.30 - 15.30 uur | gratis
kaarten via website
lees meer >

H73 Live! Jam Session
Funky grooves, latin beats of stomende jazz, het zou op deze
zaterdagmiddag zomaar eens voorbij kunnen komen tijdens de Jam
Session. Deze middag is het podium voor iedereen beschikbaar om te
spelen en andere muzikanten te ontmoeten. Om 16.00 uur trapt de
band af met als host pianist Jacob Bedaux en daarna is er volop
mogelijkheid om mee te jammen.
10 september | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

Zin op Zondag met Susan Smit en Simone Atangana
Bekono
Literaire talkshow met deze keer Susan Smit en Simone Atangana
Bekono te gast. Susan Smit vertelt over haar persoonlijke
ontwikkelingsreis. Ze reikt je middelen aan die kunnen helpen bij het
omgaan met emoties, het op peil houden en opschonen van je
levensenergie, de verhouding tot je lichaam en seksualiteit, het
benutten van creativiteit, intuïtie en scheppingskracht en de zorg voor
de aarde en elkaar.
Simone Atangana Bekono is de schrijfster van het Brabants Boek
Present 'Zo hoog de zon stond' dat nog tot en met zondag gratis
aangeboden wordt door de Brabantse boekhandels.
zo 11 september | Huis73 Den Bosch | 15.00 – 17.00 uur | €12,50
lees meer >

Skeer!fest | Workshop met Anne van Damme
Het gratis festival SKEER!FEST is op zondag 25 september terug op de
Markt in Den Bosch. Ook dit keer zijn we met Studi073 weer van de
partij en hosten we een podium waar jij je talent kan laten zien.
Voorafgaand aan 25 september verzorgt Studi073 inloopavonden om
te horen wat je graag zou willen doen, ideeën uit te wisselen met
andere deelnemers en je te helpen bij de voorbereidingen van jouw
performance.
Maandag 12 september staat er een coaching sessie van singersongwriter Anne van Damme op het programma. Zij werkt met jou
aan datgene wat volgens jou aandacht nodig heeft. Anne helpt je met
het halen van die ene hoge noot, met het ritmisch strakker spelen op
je instrument, met het afmaken van je zelfgeschreven liedje of met
jouw podiumpresentatie. Samen zorgen we ervoor dat jij goed
voorbereid het podium op gaat!
ma 12 september | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Maakmiddag | kids
Elke woensdagmiddag ben je weer van harte welkom om te komen
maken, ontwerpen en uitvinden. Er is altijd iets leuks te doen en te
maken of je kunt aan eigen projecten werken. Iedereen is een maker!
Elke woensdag | Huis73 Den Bosch | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Maakavond | jongeren en volwassenen
Nieuw! Om de week op donderdag ben je welkom om je te laten
inspireren, aan eigen projecten te werken en gebruik te maken van de
faciliteiten van het Digitaal Atelier. Denk aan de lasercutter, 3dprinter, naaimachines en diverse gereedschappen.
om de week op do | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

Expositie Jan Schippers | 'Het Ambachtelijk Oog'
Jan Schippers heeft een bijzondere band met de objecten die hij
schildert. Hij heeft ze zelf opgegraven, opgescharreld of met zorg op
de meest uiteenlopende plaatsen bijeen gezocht. Ambacht is een
terugkerend thema en toont wie hij is: een ambachtsman in hart en
nieren.
13-9 t/m 2-10 | Huis73 Den Bosch | tijdens openingsuren | gratis
lees meer >

Masterclass scenarioschrijven met Philip Huff
Wil je leren hoe je scenarios kunt schrijven voor een film? Dan ben je
tijdens de Maand van het Schrijven bij Huis73 aan het goede adres.
Meesterschrijver Philip Huff is te gast en geeft een masterclass die je
niet wilt missen!
Philip Huff is een bekroonde auteur van vier veelgeprezen
bestsellerromans, een verhalenbundel en een essaybundel over
literatuur. Drie van zijn boeken zijn verfilmd, waarvoor hij de
scenario's schreef. Dit is je kans om van de meester te leren...

zo 18 september | Huis73 Den Bosch | 10.00 - 12.00 uur | €7,50
(leden) €10,- (niet-leden)
lees meer >

In Rusland verboden boeken van Lev Tolstoj
In samenwerking met Bibliotheek Boxtel organiseert Transitie Boxtel
een lezing over Lev Tolstoj. Op 1 september komt het boek ‘De
Verboden Werken van Lev Tolstoj’ uit, vertaald door Sieuwert
Haverhoek. Haverhoek komt zelf naar Boxtel om over Tolstoj en zijn
leven te vertellen. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via Transitie
Boxtel: ttboxtel@gmail.com.
20 september | Bibliotheek Boxtel | 20.00 uur | gratis
lees meer >

BoekProeverij
Hoe vind je nou net dat éne mooie boek uit die enorme collectie waar
je blij van wordt, dat je inspireert, dat je stof tot nadenken geeft of
juist ontspanning biedt? Kom naar de BoekProeverij. Onze
Verhalencoaches vertellen je over onlangs verschenen en bijzondere
titels en kun je met elkaar in gesprek gaan.
20 september | 10.30 - 11.30 uur | Bibliotheek Den Bosch | gratis
20 september | 19.30 - 20.30 uur | Bibliotheek Rosmalen | gratis
lees meer >

Let's Talk About Dickpics
De eerste editie van dit maandelijks terugkerend programma gaat
over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tim Hofman legde in zijn
programma BOOS de misstanden bij The Voice bloot. Ook op andere
plekken – zelfs thuis op je mobieltje - kun je ineens geconfronteerd
worden met ongewenst gedrag. Hoe voorkom je dat je op seksueel
gebied over je grenzen gaat of te maken krijgt met misbruik,
relationeel geweld of zelfs loverboyproblematiek?
Lilja van Himbergen van Humanitas gaat met jongeren in gesprek
over de keuzes die zij maken op het gebied van relaties en seks zowel online als offline - en de eventuele gevolgen daarvan. Ouders

en jongeren krijgen een gezamenlijke introductie en splitsen zich
daarna op in twee groepen.
do 22 september | Jeugd-en jongerencentrum Elzenburg | 19.30 21.00 uur | gratis (jongeren) €2,50 (ouders)
lees meer >

Europalab #5 Slotmanifest | In gesprek met
Europarlementariërs
Wat betekent het EuropaLab Slotmanifest voor de EU? Die vraag
bespreken we met Nederlandse Europarlementariers bij RUW!
Na vier eerdere bijeenkomsten over Europa in de wereld, democratie,
sociaal beleid en klimaat, zijn de EuropaLab BurgerPanel-leden klaar
om hun bevindingen te delen en te bespreken met jou en twee
genodigde Europarlementariers uit Brabant: Mohammed Chahim en
Tom Berendsen.
Wees er bij en mis de presentatie van het EuropaLab Slotmanifest
niet!
do 22 september | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 21.45 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >
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