
 

 

 

Nieuwsbrief 15 april 
  

  

 

Jessica Durlacher en Jan Brokken te gast bij Zin op Zondag  

Op zondag 18 april presenteren we weer een nieuwe Zin op Zondag; 

de literaire talkshow gepresenteerd door Marja Käss. Te gast: Jessica 

Durlacher (De Stem) en Jan Brokken (De tuinen van Buitenzorg). 

 

Jessica Durlacher vertelt over ‘De Stem’ waarin een Somalische 

asielzoekster zich ontpopt tot een fenomenale zangeres. Tijdens haar 

optreden in een talentenshow verrast ze het miljoenenpubliek met een 

dramatisch gebaar dat tot een vloedgolf van bedreigingen leidt. 

Jan Brokken gaat in ‘De tuinen van Buitenzorg’ op zoek naar de 

geschiedenis van zijn moeder, die in 1935 naar Nederlands-Indië 

verhuisde en in 1947 terugkeerde naar een verwoest Nederland. 

 

De talkshow is deze keer alleen via livestream te volgen. 

 

zondag 18 april | 15.00 - 17.00 uur | online | €5,- 

lees meer >  
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Jeugddorpsdichter Vught gekozen  

Op woensdag 7 april namen Rosalie en Pleun een bijzondere prijs in 

ontvangst: zij zijn verkozen tot jeugddorpsdichters van Vught! Een 

wedstrijd die Bibliotheek Vught samen met het Maurick College en 

Lambertuspodium organiseerde. De tweede prijs was voor Noor. Antje, 

Brit & Marit gingen er met de derde prijs vandoor. Gefeliciteerd 

meiden! 

lees meer >  

  

 

 

FamilieAtelier: PinholeCamera  

Kom ook naar het FamilieAtelier en maak met behulp van een chips 

bus en een frisdrankblikje je eigen fototoestel. Vervolgens ga je op 

zoek naar iets waar je een foto van wilt maken. De foto wordt daarna 

ontwikkeld in een heuse pop-up doka (donkere kamer). Coronaproof 

programma! Het FamilieAtelier is een programma van het Digitaal 

Atelier. Check hier de agenda voor meer activiteiten. 

 

zondag 18 april | Huis73 | 14.00 - 16.00 uur | €5,- 

lees meer >  

  

 

 

StudyShare: Studeren zonder afleiding  

Heb je moeite met concentreren tijdens het studeren of ben je snel 

afgeleid? Dan is StudyShare wellicht een oplossing voor jou. 

 

Van 1 t/m 21 mei is er bij Huis73 iedere ochtend een StudyShare 

sessie. Kom studeren volgens de beproefde Pomodoro-methode: drie 

blokken van 45 minuten non-stop leren in stilte met daartussen 

verplicht 15 minuten pauze. Afleiding krijgt geen kans, je kunt zelfs je 

mobieltje in bewaring geven. De toegang is gratis! 

 

Reserveer nu je plekje 

lees meer >  
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VR Masterclass: Enter the Art Museum  

In deze online masterclass laat studio LAVAMACHINE je kennismaken 

met VR-kunst. Ze laten live zien hoe je VR als tool kunt gebruiken. 

Daarna beweeg je door het virtuele museum dat zij hebben gebouwd 

met diverse VR-kunstwerken en krijg je een museumtour. In het 

virtuele atelier maak je zelf je eerste VR-schilderij. Een inspirerende 

introductie om in de toekomst zelf met VR aan de slag te gaan. Check 

het intro filmpje. 

 

zaterdag 1 mei | 10.00 - 11.30 uur | online | €10,- 

lees meer >  

  

 

 

Bieb mist boek!  

Heb je jouw boeken uitgelezen? Maak een ander blij en breng ze 

terug. Boeken inleveren kan zonder afspraak in al onze vestigingen, 

tijdens de aangepaste openingstijden. Wil je iets lenen? Kijk voor alle 

info bij de Afhaalbieb. 

lees meer >  

  

 

 

CoderDojo Online!  

Tot de zomer is de CoderDojo online. Je leert programmeren, 

ontwerpen en games bedenken, lekker makkelijk vanuit huis. En het 

leuke is dat je anderen ontmoet die dit ook leuk vinden. De CoderDojo 

is zowel geschikt voor kinderen die nog nooit hebben geprogrammeerd 

als voor kinderen die al meer ervaring hebben. 

 

zaterdag 15 mei | 10.00 - 11.30 uur | online | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Workshop: So you think you can write a strijkkwartet  

Ben jij tussen de 8 - 18 jaar? Wil jij leren om zelf muziek te schrijven? 

Dan is deze cursus iets voor jou! In 6 lessen leer je hoe je jouw eigen 

ideeën kunt uitwerken, opschrijven en arrangeren voor een 

strijkkwartet. Je compositie wordt uitgevoerd tijdens November Music 

op woensdag 10 November 2021 in Den Bosch.  

 

Onder begeleiding van de ervaren docenten Anne-Maartje Lemereis en 
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Remy Alexander leer je hoe je vanuit niets een strijkkwartet maakt. 

De docenten geven je handige compositietechnieken en trucjes mee, 

die je helpen om een prachtig muziekstuk te schrijven. 

 

Lesdata op zaterdagen: 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli, 11 september 

& 25 september 2021 

Tijd: 14.30 – 16.00 uur 

Leeftijd: 8 – 18 jaar 

Leslocatie: Huis73, Hinthamerstraat 72-74 

Aantal: 6 lessen 

Prijs: €50,- 

lees meer >  

  

 

 

Spreekuren SeniorWeb weer van start  

Alledaagse vragen over digitale zaken? Kom langs op afspraak! 

Herken je dat? Je wilt een e-mailaccount aanmaken op je nieuwe 

mobiel, graag eens skypen met de kleinkinderen of je dochter een 

fotoboek cadeau doen. Maar hoe pak je dat aan? 

 

Met deze alledaagse vragen over digitale zaken kun je vanaf 

aanstaande dinsdag weer terecht bij het Digitaal spreekuur bij Huis73 

aan de Hinthamerstraat. Vrijwilligers van Seniorweb Rosmalen staan 

iedere dinsdag tussen 13.30 - 15.00 uur klaar om je te helpen. Eerder 

kon je bij dit spreekuur gewoon binnenlopen, nu bel je eerst even om 

een tijdslot af te spreken (073-680 2900). Daarna heb je één op één 

contact met een vrijwilliger die je helpt met jouw vraag. Neem je 

mobiel of tablet mee naar de afspraak. 

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 of stuur e-mail naar 

info@huis73.nl. 
    

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  
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