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workshops

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?
juli en augustus | verschillende locaties | verschillende tijden | gratis
lees meer >

Dichtwedstrijd 'Beleef de Sint-Jan'
Huis73 biedt schrijftalent graag een podium en roept daarom een
jaarlijks terugkerende dichtwedstrijd in het leven. Voor deze unieke
eerste editie wordt er samengewerkt met de organisatie van 800 jaar
Sint-Jan.
Speel jij graag met woorden? Dan roepen we je op om binnen het
thema ‘Beleef de Sint-Jan’ een gedicht te maken en in te sturen. Op
zondag 25 september om 13.00 uur worden de winnaars door een
professionele jury (o.l.v. stadsdichter Doeko L.) bij Huis73 bekend
gemaakt tijdens poëziefestival ZIN AAN!
lees meer >

Terugblik Publieke Codes op Data Week NL
Bekijk hier de aftermovie van het project Publieke Codes! Huis73 is
heel trots op de makers: Jord Dijkstra, Robert Lombarts, Amber Lotte
Penders, Simone Eldering, Cas van der Steen, Bedrijf De Liefde,
Matunda Groenendijk en Daan Mulder. We gaan hopelijk nog veel van
hen zien!
lees meer >

Tas met een booschap
Huis73 heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt
daarnaast graag samen met lokale ondernemers. In onze zoektocht
naar een manier om oud promotiemateriaal te recyclen, kwamen we
in contact met de Bossche Ellen Willink van ‘Tas met een boodschap’.
Ellen geeft onbruikbare materialen een nieuwe functie met een hogere
duurzaamheid. Zo toverde ze onze oude reclamebanieren om tot
tassen!
Door het kopen van een Huis73 banner tas loop je er niet alleen
trendy bij, maar ben je ook nog eens milieubewust bezig. Daarnaast is
zo’n tas hartstikke handig om bijvoorbeeld je geleende boeken,
bladmuziek, gereedschap, cursusmaterialen of dansschoenen in mee
te nemen. Wist je trouwens dat elk exemplaar uniek is?
De prijs van de tassen is €17,50 en zijn verkrijgbaar bij Huis73 aan
Hinthamerstraat 72-74 in Den Bosch en bij Bibliotheek Rosmalen (in
PERRON-3).
lees meer >

Werken bij Huis73
Medewerker Horeca (24-36 uur p/w)
Bij Huis73 Eten en Drinken hebben wij per 1 augustus plek voor een
Medewerker Horeca. We zijn op zoek naar een ervaren allround
Medewerker Horeca die blij wordt van veel afwisseling! Een fijne,
enthousiaste collega die een hart heeft voor kunst, cultuur en
maatschappelijk betrokken is. Klinkt dit als muziek in je oren? Dan
willen wij graag meer van jou weten!
Klik hier voor de volledige vacature.
Vrijwilligers met digitale kennis
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die graag anderen helpen om hun
digitale vaardigheden te verbeteren. Ben jij iemand die graag tijdens
een inloopspreekuur een breed scala aan digitale vragen beantwoordt?
Of begeleid je graag een groepje mensen voor een basis
computercursus (Klik & Tik)? Bekijk dan de vacature!
Klik hier voor de volledige vacature.
lees meer >

Walk&Talk Vught
Walk&Talk biedt laagdrempelige bijeenkomsten voor werkzoekenden
waarbij veelvoorkomende onderwerpen rondom solliciteren in de
huidige tijd worden besproken en waarbij ruimte is voor mensen om
te netwerken. Je kunt even los komen van het etiket van
‘werkzoekende’ en ervaringen delen door mooie ontmoetingen met
anderen. Raoul van 'De Groeicoach' helpt je deze ochtend om jouw
verhaal nog scherper en met meer overtuiging neer te zetten.
wo. 20 juli | Bibliotheek Vught | 09.00 - 11.30 uur | gratis aanmelden
via website
lees meer >

Inloopspreekuur Leerwerkloket
Ben je 16 jaar of ouder en op zoek naar scholingsadvies? Of ben je
bezig met een carrièreswitch? Heb je loopbaanvragen? Wil je inzicht in
jouw kennis, vaardigheden en talenten? De adviseurs van het
Leerwerkloket zijn in Huis73 aanwezig om jou op weg te helpen.

Je kunt gewoon binnenlopen zonder afspraak.
Wekelijks in Den Bosch en maandelijks in andere vestigingen.
lees meer >

Maak van de zomer een Maakvakantie!
Op woensdagmiddag 20 juli is de laatste Maakmiddag in het Digitaal
Atelier voor de zomerstop. Maar dat wil niet zeggen dat je hoeft te
stoppen met maken! Dus jonge uitvinders, kunstenaars, ontwerpers,
techneuten, programmeurs en knutselaars: haal deze middag de
speciale Maakvakantie-strippenkaart op.
Op 7 september zijn we weer open en krijg je voor een volle
strippenkaart een toffe beloning! Leuk voor kinderen van 7 t/m 12
jaar. De strippenkaarten zijn naderhand ook nog af te halen bij de
infokast naast het Digitaal Atelier.
(Foto: freepik)
lees meer >

Architectenspreekuur op afspraak
Wil je bouwen, verbouwen, verduurzamen, of gewoon verkennen wat
aan je huis beter kan? Architecten van de Branchevereniging van
Nederlandse Architecten (BNA) geven (gratis) advies en staan voor je
klaar met antwoorden op al je vragen. Maak een afspraak via
https://architectenwinkel.com/home
verschillende data | Huis73 Den Bosch | gratis
lees meer >

Letterbekken
Laat je prikkelen en vermaken tijdens Letterbekken: Dé literaire
avond waarop alle vormen van taalkunst (poëzie, spoken word, kort
verhaal en essay) voorbij komen. Geniet daarnaast van live muziek en
speciale gasten, of stap zelf in de spotlights tijdens het open podium
voor dichters.

vr. 22 juli | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis aanmelden
via website
lees meer >

Zomerschoolactiviteiten bij Huis73
Beweeg je Blij
Bewegen op muziek is goed voor lichaam en geest! Dansdocente Meta
de Zeeuw nodigt je van harte uit om mee te doen aan de speciale
Zomerschool editie van Beweeg je Blij op maandag 1 augustus is er
van 11.00 - 12.00 uur. Met een kopje koffie/thee en iets lekkers na
afloop. Wil je meedoen, meld je hier aan.
VerhaalTijd
Kom gezellig luisteren naar de prachtige verhalen die worden
voorgelezen door onze ervaren voorlezers bij VerhaalTijd op vrijdag 5
augustus van 11.00 - 12.00 uur. Samen naar een verhaal luisteren
levert plezier, nieuwe ontmoetingen en ervaringen op. Natuurlijk krijg
je ook hier koffie/thee en iets lekkers erbij. Meld je hier aan.

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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