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Werkplaats Elektronische Muziek
Op vrijdagavond is het Digitaal Atelier een werkplaats voor
elektronische muziek. Je kunt hier werken aan je eigen muziek,
andere makers en (amateur-)producers ontmoeten en aan anderen
laten horen waar je mee bezig bent. Aanmelden via website.
vrijdag 11 maart | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

Literaire talkshow Zin op Zondag met Lisa Weeda en Philip
Dröge
Op zondag 13 maart vindt weer de volgende editie plaats van Zin op
Zondag; de literaire talkshow van Huis73 en Boekhandel Heinen. Deze
keer zijn Lisa Weeda en Philip Dröge te gast en zij praten over het
thema dat hun meest recente romans met elkaar gemeen hebben;
familiegeschiedenis.
zondag 13 maart | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | €10,(leden) €12,50 (niet-leden)
lees meer >

Voorlezen 3+
Kom op woensdagmiddag luisteren naar de mooiste verhalen. Tijdens
de even weken lezen we voor bij Huis73 Den Bosch en tijdens de
oneven weken in Bibliotheek Rosmalen. Het is altijd een feestje!
Ouders en opa's en oma's zijn ook van harte welkom.
elke woensdag | even weken | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 15.30 uur
| gratis
elke woensdag | oneven weken | Bibliotheek Rosmalen | 15.00 15.30 uur | gratis
lees meer >

Studi073 | Crewmeeting
Tijdens de crewmeeting praten we over ideeën en activiteiten. Je kunt
je eigen ideeën meebrengen, uitwerken en uitvoeren. Samen sparren
we hierover en kan je helpen, meedenken of ondersteunen bij
activiteiten van anderen. Wil je meedoen? Stuur ons een appje of bel
naar 06 156 66 324.
maandag 14 maart | 19.00 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Mad Science (6-8 jr.)
Wetenschap en techniek saai? Niet met Mad Science! De professionele
Mad Science docent gaat met je aan de slag en je doet waanzinnig
leuke experimenten. De workshops zijn dit keer speciaal voor kinderen
van 6 - 8 jaar.
wonesdag 16 maart | Bibliotheek Berlicum | 15.00 - 16.00 uur | €2,50
(leden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

Senia startbijeenkomst leesclub Literatuur
In Den Bosch start binnenkort een leesclub (moderne) literatuur.
Senia organiseert bij Huis73 een informatiebijeenkomst voor mensen
die het leuk vinden om moderne literatuur te (gaan) lezen en
daarover in contact willen komen met andere liefhebbers. Aanmelden
kan via e-mail info@senia.nl
donderdag 17 maart | Huis73 Den Bosch | 13.30 - 15.00 uur
lees meer >

Boekpresentatie Verdwenen levens - Florette Dijkstra
Bij Huis73 vindt de boekpresentatie plaats van Verdwenen levens, het
nieuwste boek van schrijver en beeldend kunstenaar Florette Dijkstra.
Ze volgt de sporen van mensen die zijn vergeten of wiens bestaan
soms wordt ontkend. Kom je ook?
vrijdag 18 maart | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

In gesprek met Annejet van der Zijl
Op uitnodiging van Huis73 en Boekhandel de Omslag wordt Annejet
van der Zijl geïnterviewd door Ivan Borghstijn over haar nieuwe boek
Fortuna's kinderen. Ook gaat ze in gesprek met het publiek en heeft
ze na afloop een signeersessie.
maandag 21 maart | PERRON-3 | 20.00 uur | €10,lees meer >

Maaksessie #3 | Verse algoritmes programmeren
Onder begeleiding van Jasper Krielaars, freelance programmeur en
werkplaatscoach van ons Digitaal Atelier leer je werken met een
aantal simpele programmeertalen zoals scratch en code.org.
dinsdag 22 maart | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Gezond leven...Hoe Dan?
Je wil graag gezond leven, maar je weet niet goed hoe… Waar begin
je? En hoe houd je het vol? Sanya, diëtist en leefstijlcoach uit Boxtel,
legt je uit hoe je gezonder kunt leven.
woensdag 23 maart | Bibliotheek Boxtel | 15.00 - 16.30 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

PRAAT: In Boxtel staat mijn huis
Op donderdag 24 maart is de tweede editie van PRAAT, een talkshow
van Bibliotheek Boxtel en Brabants Centrum over actuele zaken. Het
thema is dit keer wonen. Tijdens PRAAT: In Boxtel staat mijn huis
bekijken we mogelijke oplossingen om in Boxtel, Liempde, Esch en
Lennisheuvel binnen 5 tot 10 jaar uit de wooncrisis te komen.
donderdag 24 maart | Residentiehuis Elisabethsdael (Monseigneur
Bekkersstraat 6, Boxtel) | 19.30 – 22.00 uur | gratis aanmelden via
website
lees meer >

Welkom in de Metaverse
Het is 2032 en een groot deel van ons leven is verplaatst naar een
online 3d-wereld waarin alles verbonden is. We leven er en ontmoeten
elkaar. We delen er onze inzichten en verlangens, we gaan naar
feestjes en hebben er onze dates, we doen er onze boodschappen en
houden er kantoor. Vanavond maken we samen met jou en onze
gasten de balans op. We bespreken de vraagstukken waar we anno
2032 mee te maken hebben gekregen. Het genot, de dilemma’s en

onze zorgen.
vrijdag 25 maart | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 21.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Kledingruil
Weet jij ook niet wat je aan moet of heb je geen geld voor nieuwe
kleding? Of wil je geen fast fashion meer kopen? Kom dan naar de
kledingruil! Neem kleding mee die je niet meer draagt en ruil dit met
anderen. Niet huilen, kom ruilen!
woensdag 30 maart | Huis73 Den Bosch | 18.30 - 20.30 uur | gratis
aanmelden via website
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.
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