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Openingstijden

Programma

lees meer >

lees meer >

Cursussen, muzieklessen
en workshops

lees meer >

September is de Maand van het Schrijven
Ben je aanstormend schrijftalent, oude rot in het schrijfvak of zet je je
eerste voorzichtige woorden op papier? In september haal je je
schrijfhart op bij Huis73! De Maand van het Schrijven staat zoals elk
jaar weer bol van de workshops, presentaties, masterclasses en
exposities voor iedereen die van schrijven houdt. Kijk snel wat er
allemaal te doen is!
lees meer >

Zin op Zondag - met Susan Smit en Simone Atangana
Bekono
In het nieuwe seizoen van Zin op Zondag ontvangt presentator Marja
Käss schrijvers Susan Smit en Simone Atangana Bekono. In maart
verscheen De wijsheid van de heks, waarin Susan Smit vertelt hoe
hekserij je in het hier en nu kan helpen. In oktober verschijnt het
nieuwe boek Zo hoog de zon stond van Simone Atangana Bekono,
over kunstenares Sonny die naar haar geboortedorp terugkeert waar
ze samen met vriendin Myrthe schuilt voor de hittegolf die het land
teistert en langzaam de grip op de werkelijkheid verliest.
zondag 11 september | 15.00 - 17.00 uur | Huis73 Den Bosch | €
12,50.

De #LeesclubHuis73
De #LeesclubHuis73 is een nieuw initiatief voor iedereen die graag
leest en het leuk vindt om samen over boeken te praten. Voorafgaand
aan Zin op Zondag lezen en bespreken we eens per twee maanden
een boek van een van de gasten onder begeleiding van enthousiaste
lezer Marjolein Verreck.
De eerste keer bespreken we 'De heks van Limbricht' van Susan Smit.
Een op feiten gebaseerde roman over moed, eigenzinnigheid en het
politieke bewustzijn van een ongetemde vrouw eind zeventiende
eeuw.
7 september | 10:00 - 11:30 uur | Huis73 Den Bosch | €2,50
lees meer >

Relaxed muziek luisteren tijdens H73 Live!
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. Zaterdag 3 september kan
je genieten van Pam MacBeth, Wim van de Vliert & Erik Hanegraaf. De
drie nemen je mee op reis naar Countryhoofdstad Nashville, maar wel
met een heerlijke eigen twist!
zaterdag 3 september | aanvang 16.00 uur | Huis73 Den Bosch |
entree gratis
lees meer >

Voorlezen buiten de deur
Wat is er nou fijner dan voorgelezen worden in de openlucht? Deze
zomer lezen wij weer voor op verschillende buitenlocaties in Boxtel,
Den Bosch, Rosmalen, Cromvoirt & Helvoirt. Kom jij luisteren naar een
mooi zomers verhaal?
Kijk in de agenda waar we zijn
lees meer >

Dreumesbieb | Lekker lezen met je dreumes
De Dreumesbieb is een gezellig moment voor jou en je dreumes. Met
handige tips, de leukste beginnende voorleesboekjes en vrolijke
activiteiten. We gaan aan de slag met allerlei materialen,
versjes/liedjes en natuurlijk de boekjes uit onze collectie. Je vindt de
Dreumesbieb in Den Bosch, Vught en Rosmalen.
lees meer >

Het nieuwe cursusseizoen gaat weer van start!
We hebben aanbod in alle denkbare disciplines, op verschillende
niveaus en voor alle leeftijden. Van muziek, dans en theater tot
beeldende kunst, body & mind, literatuur, digitale media en meer. Er
zit vast wat voor jou tussen. Kijk voor het volledige aanbod op
cursussen.huis73.nl en schrijf je snel in!
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 experts ons met
verhalen en luistervoorbeelden laagdrempelig en informatief mee op
een ontdekkingstocht. Zo geven ze onze NIEUWSGIERIGE OREN
handvatten om nog meer thuis te raken in de verschillende
muziekstromingen.
De sessies vinden plaats op zondag 11 september, zondag 25
september, zondag 9 oktober en zondag 23 oktober van 11.30 uur tot
13.00 uur bij Huis73 aan de Hinthamerstraat 72 -74 in Den Bosch.

Deelname bedraagt €50 voor alle vier de sessies. Een losse sessie kost
€15. Lees meer
lees meer >

Ontmoet, groet en vraag maar raak: Splinter Chabot!
Op uitnodiging van Boekhandel De Omslag en Huis73 is op vrijdag 30
september schrijver Splinter Chabot te gast bij PERRON-3 in
Rosmalen. Op deze avond wordt Splinter geïnterviewd door Ivan
Borghstijn én gaat hij 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!
30 september | 20:00 - 22:00 uur | PERRON-3 | €10 (t/m 21 jaar:
€7,50)
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)!
2 september | 18:00 - 22:00 uur | Huis73 Den Bosch | €5,50
lees meer >

Wensen gaan in vervulling
Op vrijdag 7 oktober vieren we Nationale Ouderendag. Dit jaar
proberen we zoveel mogelijk individuele wensen van ouderen te
vervullen. Ben jij of ken jij een oudere uit gemeente Vught die een
wens heeft? Of ben jij iemand die ouderen een warm hart toe draagt
en een helpende hand wilt bieden? Neem dan contact met ons op!
lees meer >

Je kunt me gerust een geheim vertellen - Matzer
Theaterproducties
... morgen ben ik het toch weer vergeten. Deze bijzondere voorstelling
over dementie is nu ook in Helvoirt te zien. Theatermaker Madeleine
Matzer laat zien dat dementie ook een waardevolle reis kan zijn met
mooie, grappige en ontroerende momenten, voor zowel de persoon
met dementie als voor de naaste omgeving. Een aanrader zowel voor
iedereen die met dementie te maken heeft als voor theaterliefhebbers.
zaterdag 10 september | 19.30 - 21.15 uur | HelvoirThuis in Helvoirt |
toegang gratis, aanmelden verplicht.
lees meer >

Stadswandelen
Oefenen met de Nederlands taal en iets leren over de binnenstad van
Den Bosch? Wandel mee met Janny! We starten in Huis73 en
wandelen ruim een uur door de stad. Janny weet alles van Den Bosch.
Onderweg spreken we Nederlands. Na de wandeling drinken we nog
wat in Huis73. Je kunt gratis meedoen, meld je wel even aan.
lees meer >

Leer werken met de computer en DigiD
Klik en Tik | Werken met de computer
De cursus Klik & Tik helpt je gebruik te maken van de mogelijkheden
van de computer. Je leert bijvoorbeeld websites te bekijken, e-mails te
schrijven en hoe je bestanden kunt downloaden. Je werkt in jouw
eigen tempo, op een laptop van de bibliotheek of op je eigen laptop of
tablet. De cursus is gratis.
Digisterker
De bibliotheek biedt een speciale internetcursus ‘Digisterker: werken
met de elektronische overheid’ aan. In vier bijeenkomsten maak je
kennis met werken met de digitale overheid, zoals het werken met
digiD, het aanvragen van huurtoeslag of van zorg, werk zoeken of het
doorgeven van je verhuizing. De cursus is gratis.
Bovenstaande cursussen vinden plaats in groepsverband en zijn dus
niet alleen heel erg leerzaam, maar ook erg gezellig! Aanmelden kan

door te bellen naar (073) 680 2900 of door een e-mail te sturen naar
klikentik@huis73.nl.
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.
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