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HERFSTFESTIVAL
In de herfstvakantie hoeven kinderen zich niet te vervelen, want in
alle bibliotheken van Huis73 zijn er iedere dag leuke activiteiten voor
kinderen van 0 tot 14 jaar. Zo is er een Kennisbende met de
succesvolle YouTubers Furtjuh en Gewoon Thomas (uitverkocht), en
kun je meedoen aan allerlei leuke workshops zoals Minecraft, DJ
workshop en een echte escaperoom. Natuurlijk vergeten we de

allerkleinsten niet: zij kunnen de hele week wegdromen bij mooie
voorleesverhalen.
Een week bomvol activiteiten en leesplezier! Kijk op de website voor
alle data, tijden, locaties en kaartverkoop.
Een greep uit het programma:
BOUW MEE IN MINECRAFT
MAD SCIENCE: Werken in het Lab en Electriciteit
FAMILIE ATELIER: Cardboard Automata en Interactieve Muziekposter
met Mico:bit
23 t/m 31 oktober | alle vestigingen | verschillende tijden |
Kaartverkoop via website
lees meer >

SHIFT TALKS
Hoe worden we goede voorouders? Deze vraag stellen we onszelf
tijdens Shift Talks – een nieuw meerdaags event van Huis73 in ‘sHertogenbosch.
Shift Talks vindt plaats van 15 t/m 21 november. Centraal staat altijd
een dwarse denker van internationale allure die de wereld de weg
wijst in maatschappelijke thema’s van deze tijd, zoals klimaat,
democratie, economie en technologie. Deze keer is internationale
spreker, denker en schrijver Roman Krznaric onze hoofdgast. Hij
spreekt op woensdag 17 november in de Sint Janskathedraal over de
ideeën in zijn veelvuldig vertaalde boek: De Goede Voorouder:
langetermijndenken voor een korte termijn wereld.
In de dagen eromheen reageren schrijvers, denkers, politici en publiek
uit heel Nederland in diverse talks en discussies op de ideeën van
Roman. Bekijk het hele programma op www.shifttalks.nl.
15 t/m 21 november | verschillende locaties | bekijk het programma
lees meer >

H73 Live! | Live muziek op de zaterdagmiddag
Begin je weekend goed met toffe bandjes en leuke muziek tijdens H73
Live! Elke zaterdag tussen 16.00 & 18.00 uur speelt een band live bij
Huis73. Kom een biertje drinken met vrienden en luister naar lokale
helden.
zaterdag 16 oktober | Say Keys
Van Maroon 5 tot AC/DC en van Sting tot Otis Redding: Pianist Harrie
van Grinsven heeft met zijn ‘Say Keys’ een enorm repertoire en weet
alle verzoekjes in te willigen. Dwars door alle genres en muzikale
tijdperken heen. Samen met zijn muzikale compagnon gitarist Jordi
Repkes, gaat Harrie je verrassen en meenemen in een uniek muzikaal
avontuur.
zaterdag 23 oktober | Paperday
Paperday bestaat uit vier vrienden die groot en sterk werden met
Britse hooks en 90’s riffs, met een voorliefde voor inventieve
gitaarmuziek en melodieuze alt-pop. Met twee aanvoerders op zang
en gitaar en een ritmesectie waar het speelplezier vanaf spat brengen
ze in 2021 hun energieke gitaarpopsongs met een kartelrandje naar
het grote publiek.
zaterdag 30 oktober | Dear Adam
Met de warme, maar zeer krachtige stem van Joosje Jochems (bekend
van o.a. de Jacques de Leeuw Prijs en Jane Dare), onder begeleiding
van het dynamische gitaarspel en de ingetogen tweede stem van
Wessel Maas (bekend van Shanna Nicó) maakt Dear Adam fijne
luisterliedjes. Muziek waar je gemakkelijk bij kunt wegdromen. Dear
Adam is een muzikaal duo wat zowel sterk overkomt bij een intieme
setting, zoals een huiskamerconcert, als in een grotere zaal waar ze
nog steeds iedereen weten te raken met mooie teksten en
meeslepende melodieën.
lees meer >

Werken bij Huis73
Vrijwilligers met Digitale kennis (voor Taalhuis in Boxtel)
Voor het Taalhuis in Boxtel wij op zoek naar een enthousiaste
vrijwilliger die onze Klik & Tik cursus op donderdag wil begeleiden. We
zoeken mensen die anderen graag ondersteunen in het verbeteren
van hun digitale vaardigheden. Met de cursus Klik & Tik leren

deelnemers de basisvaardigheden van computergebruik, internet en
digitale toepassingen.
Kijk voor meer info op de website.
lees meer >

Workshop voor saxofonisten
Op zondagmiddag 17 oktober presenteert Artvark Saxophone Quartet
hun gloednieuwe album ‘Mother of Thousand’. In aanloop naar dit
concert organiseert de Jazzwerkplaats een workshop voor
saxofonisten en liefhebbers van de saxofoon, onder leiding van
Artvark!
We beginnen met een kijkje in de keuken: Artvark speelt een aantal
stukken van hun nieuwe album en vertelt over het ontstaan en de
opbouw van die muziek. Daarna is het tijd om zelf te spelen: de
groepen worden in 3 niveaus opgesplitst en gaan onder begeleiding
van één van de Artvarkens aan de slag met een originele compositie
van het kwartet.
zaterdag 16 oktober | Huis73 Den Bosch | 10.00 -12.30 uur | €15,lees meer >

Zin op Zondag | Robbert Welagen en Babs Gons
Interviewster Marja Käss staat weer paraat om de leukste auteurs aan
de tand te voelen. Op 17 oktober ontvangt Käss Robbert Welagen en
de Nederlandse koningin van het spoken word Babs Gons.
Gons is schrijver, performer, host en docent en ze is de stuwende
kracht achter een flink aantal spoken word-initiatieven. Daarnaast is
ze vaste columnist van Het Parool en schreef recent de poëziebundel
'Doe het toch maar'.
Robbert Welagen is een Nederlandse schrijver van negen romans en
korte verhalen. In 2006 debuteerde hij met Lipari (Selexyz
Debuutprijs). Het verdwijnen van Robbert (2013) stond op de shortlist
van de Libris Literatuur Prijs en de BNG Literatuurprijs. Antoinette
(2019) werd eveneens zeer lovend ontvangen en wordt vertaald in het
Japans en het Spaans. In mei 2021 verscheen zijn nieuwe roman

Raam, sleutel waar hij alles over zal vertellen.
zondag 17 oktober | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | €12,50
lees meer >

Programma Geheugenhuis
Het Geheugenhuis is een plek voor ontmoeting, informatie en
activiteiten voor mensen met vragen over het geheugen of die willen
werken aan een fit geheugen. Het Geheugenhuis organiseert
verschillende activiteiten. Doe jij mee?
Programma
18 oktober | Keramiek met Eva de Man
18 oktober | Beweeg je blij met Meta de Zeeuw
21 oktober | Kleur je dag met Saskia van Oversteeg
27 oktober | Ontwarren met Karin Willemsen
10 november | Meezingcafé met Lieve van Tuijl
lees meer >

Rondje Brabant presenteert | James Kennedy
Elke maand nodigt één van de Brabantse Bibliotheken een
interessante spreker uit. Een spreker die gespecialiseerd is in een
actueel onderwerp dat naadloos aansluit op onze snel veranderende
samenleving.
Professor en historicus James Kennedy praat met Theo Verbruggen
over politiek, moraal, religie, maatschappelijke ontwikkelingen, de
typisch Nederlandse volksaard, onderwijs en economie. Hij geeft een
verrassende kijk op de Nederlandse samenleving en trekt de
historische lijnen door naar de toekomst.
woensdag 20 oktober | Bibliotheek nieuwe Veste Breda | 20.00 -21.30
uur | €7,50 livestream, €12,50 op locatie
lees meer >

VERSE ALGORITMES MASTERCLASS | ROOS
GROOTHUIZEN
Kruip in het hoofd van bekend mediakunstenaar Roos Groothuizen en
ervaar hoe je speltechnieken in kunt zetten om grote thema's als
digitalisering tastbaar te maken. We spelen het kaartspel Black Mirror
Stories. Vervolgens ga je zelf aan de slag met het maken van
speelkaarten met daarop onheilspellende toekomstscenario's.
Verwacht een gezellige spelletjesavond met (vega)bitterballen!
Roos Groothuizen
Roos is een mediakunstenaar die strijdt voor digitale mensenrechten.
In haar praktijk en binnen het kunstcollectief Telemagic doet ze
onderzoek naar de menselijke kant van onzichtbare algoritmes,
informatiefilters en oneerlijke distributie.
vrijdag 29 oktober | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis
aanmelden via website
VERSE ALGORITMES is een experimenteel project geïnitieerd door het
Digitaal Atelier van Huis73 waarin we de rol van burgers rondom
digitalisering onderzoeken. Hierin wordt samengewerkt met het
onderwijs, kunstenaars en ontwerpers, wetenschappers, filosofen en
jullie.
lees meer >

Virtuele historische wandeling door oud-Boxtel
November is de maand van Nederland Leest. Dit jaar staat het boek
De wandelaar van Adriaan van Dis centraal. In het kader van dit
thema organiseren Heemkunde Boxtel en Bibliotheek Boxtel een
virtuele historische wandeling door het Boxtel van vroeger.
De virtuele wandeling van ongeveer 3,5 km start op het NS-station.
Tijdens de wandeling komen we ook bijzondere Boxtelaren tegen zoals
de Suisse van de Steen (Steentje), verloskundige Rosalie de HaasSelhorst, Mijntje van de Sande, burgemeester Van Beek en Ludwig
Georg von Hartitzsch. Je hebt geen wandelschoenen nodig voor deze
wandeling, je kan lekker blijven zitten. Wandel jij mee?
dinsdag 2 november | Bibliotheek Boxtel | 19.30 - 21.00 uur | gratis

lees meer >

Tip van de buren
Het is bijna herfstvakantie! Tijd om eropuit te gaan. Bijvoorbeeld naar
het theater, want Theater aan de Parade is één van de leukste
vakantiebestemming voor het hele gezin. De allerkleinsten gaan op
avontuur met Pieter Konijn en zijn vriendjes, Juf Roos en Gijs zijn
druk in de weer voor hun speciale Molendag en voor alle kinderen
vanaf 6 jaar speelt de ‘De Grote Red Je Reet Show. Een realityshow
waarin 5 jongens de strijd aangaan met elkaar. Kortom, voor elke
leeftijd is er wat te doen!
Bekijk hier het theaterprogramma voor de herfstvakantie:
www.theateraandeparade.nl/programma
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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