
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 | 19 augustus 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Scriptorium  

Wanneer heb jij voor het laatst iets met de hand geschreven? Tijdens 

de viering van 1000 jaar Brabants kloosterleven dagen we je uit om 

typisch monnikenwerk te verrichten. 

 

In het Scriptorium maak je (gratis) een digitaal lettertype op basis 

van jouw handschrift. Gebruik hiervoor een pen, kwast, marker, 

ganzenveer of ander schrijfgerei. Maak er jouw speciale letters van! 

 

En heb je na het maken van je eigen lettertype de smaak te pakken? 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f3081a58c6787eb336bf4d18b853277d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f3081a58c6787eb336bf4d18b853277d
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/channel/UCFC_IPqTvZriRgRhrLsZldQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/huis73.nl/
https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f3081a58c6787eb336bf4d18b853277d


Doe dan mee aan de workshop: Papyrus vs. Pixels | Persoonlijk Logo 

en ga experimenten met het manipuleren van letters en het direct 

’schrijven’ op de iPad.  

 

24 t/m 26 augustus | Huis73 Den Bosch | tijdens openingsuren | 

gratis  

 

Het Scriptorium en de workshop Papyrus vs. Pixels maken onderdeel 

uit van de viering van 1000 jaar Brabants kloosterleven. 

lees meer >  

  

 

 

Zomertijd bij Huis73  

Ook in de zomer ben je van harte welkom bij Huis73. We hebben een 

zonnig programma voor je samengesteld waar je vrolijk van wordt. 

Neem deel aan een theaterworkshop voor jongeren. In deze twee-

daagse workshop ga je onder begeleiding van theatermaker Clara van 

Spanje op avontuur en ontdek je wat theater allemaal te bieden heeft.  

 

Kinderen kunnen een vakantie-herinnerings-doosje maken in ons 

Kinderatelier. Binnenin dit doosje kun je al jouw 'kunst-schatten' van 

deze zomer verzamelen. Samen gaan we onze herinneringen van het 

echte vakantie-gevoel bewaren.  

 

Vind je het leuk om te schilderen? Neem deel aan de workshop 

Bossche stadsgezichten schilderen. In deze workshop leer je om met 

andere ogen naar onze mooie stad te kijken. 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Medewerker Taalhuis | 16 uur p/w 

Ben jij onze nieuwe collega die het Taalhuis mede vorm geeft en zich 

vooral inzet voor het voorkomen van laaggeletterdheid bij 

volwassenen in de gemeenten Vught en Sint-Michielsgestel? Je 

organiseert programma’s en activiteiten voor volwassenen vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid en verliest het zakelijke belang 

daarbij niet uit het oog. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=0baad164524c82f09e7dc3e21518a4d6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f3081a58c6787eb336bf4d18b853277d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f242728fdce7857f896a82f19b792d4f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=822f17b7848a7b0d1bc50dd03c862a71
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d8a812cd72d83f0d498c16aa03ebc607
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d592be5c34c80b79781ea767575572f6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f242728fdce7857f896a82f19b792d4f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=7afe2b9fac61bbb31d293da4af2b64d3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=7afe2b9fac61bbb31d293da4af2b64d3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=f242728fdce7857f896a82f19b792d4f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=7afe2b9fac61bbb31d293da4af2b64d3


 

Nieuw: Muziekworkshops  

Nieuwsgierig hoe het voelt om een instrument te kunnen bespelen? Of 

heb je al een basis maar ben je juist op zoek naar verdieping? Bij 

onze Muziek Workshops kun je dat uitproberen. Onze docenten laten 

je alle in's & outs's zien én horen. De precieze tijd op de dag van deze 

workshop spreek je samen met de docent af.  

 

Trombone bij Bert Boeren 

Ben jij ook zo benieuwd naar dit veelzijdige instrument met zijn 

prachtige geluid?  

 

24 augustus | tijd in overleg | Huis73 Den Bosch | €12,50 

 

Zang bij Hanneke Gudden 

In deze workshop kun je gaan ontdekken hoe leuk het is om samen te 

zingen! 

 

26 augustus | tijd in overleg | Huis73 Den Bosch | €12,50 

 

Viool bij Tessa van Buuren 

Of je nou een klassiek stuk speelt of een popsong: de viool klinkt 

eigenlijk altijd even mooi. 

 

27 augustus | tijd in overleg | Huis73 Den Bosch | €12,50 

 

Kijk hier voor een overzicht van alle Muziek Workshops. 

lees meer >  

  

 

 

Opening Keramiekstudio & Digitaal Atelier  

Op vrijdag 3 september viert Huis73 twee nieuwe innovatieve plekken 

en programma’s rondom Digital Crafts en innovatief makerschap. Het 

is een voorbode van wat men de komende jaren van het Digitaal 

Atelier en de Keramiekstudio kan verwachten. Van 16.00-19.00 uur 

zijn er tijdens de feestelijke opening diverse creatieve demonstraties 

en workshops. Kom kijken, leren en (mee)maken! 

 

vrijdag 3 september | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 19.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c2f515243d258848320069b94bd55c53
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=bd2507b32b8a8dc7b0dabdede7c01eab
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=2900bd1a87dd2027445c1aef66f4e63a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=1e94e92d81d563d7a4965a93eb9d8870
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c2f515243d258848320069b94bd55c53
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c2f515243d258848320069b94bd55c53
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c9ad646ac8a17f82cbd704a157f6fc48
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c9ad646ac8a17f82cbd704a157f6fc48
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c2f515243d258848320069b94bd55c53
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=c9ad646ac8a17f82cbd704a157f6fc48


 

VerhaalTijd  

Verhaaltijd - voorlezen voor volwassenen draait om ontmoeting en 

samen verhalen delen. Samen naar een verhaal luisteren levert vaak 

plezier, nieuwe ontmoetingen en goede gesprekken op. We delen vaak 

meer met elkaar dan we weten. 

 

Huis73 is een mooie plek om mensen en verhalen samen te brengen. 

Heb je zin in een gezellig uurtje op vrijdag kom dan luisteren naar een 

mooi verhaal. 

 

Iedere eerste vrijdag van de maand | verschillende vestigingen | 

11.00 - 12.00 uur | gratis aanmelden 

lees meer >  

  

 

 

CoderDojo: Racen  

Ben je 9+ en gaat jouw hart sneller kloppen van programmeren, 

technologie en het maken van games? Neem dan deel aan een 

CoderDojo! Naast het leren programmeren, ontmoeten deelnemers 

ook anderen die interesse hebben in technologie. Deze Dojo staat 

helemaal in het teken van auto's en racen, want het weekend van 4 

september vindt de formule 1 plaats op Zandvoort! 

 

zaterdag 4 september | Bibliotheek Vught | 10.30 - 12.30 uur | gratis 

aanmelden 

lees meer >  

  

 

 

Nieuwsgierige Oren  

Er wordt al eeuwen muziek gemaakt en vanaf halverwege vorige eeuw 

zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Zo ontstond 

er vanuit de klassieke muziek een grote verscheidenheid van 

stromingen en stijlen die nu allemaal onder de noemer ‘nieuwe 

muziek’ vallen. 

 

Tijdens NIEUWSGIERIGE OREN maak je in vier sessies van 90 

minuten kennis met ‘nieuwe muziek’. Experts nemen je in deze 

sessies mee op een laagdrempelige en informatieve ontdekkingstocht. 

Zo geven ze onze NIEUWSGIERIGE OREN handvatten om nog meer 

thuis te raken in de verschillende muziekstromingen. 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=70d5cd3e7f6a0c6f5294dbeee76dff66
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=70d5cd3e7f6a0c6f5294dbeee76dff66
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=70d5cd3e7f6a0c6f5294dbeee76dff66
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d934482290ef547a76eddb31072566f9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d934482290ef547a76eddb31072566f9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d934482290ef547a76eddb31072566f9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d934482290ef547a76eddb31072566f9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=9eec4b9f72b49fd071702236dc11f5b1
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=70d5cd3e7f6a0c6f5294dbeee76dff66
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=d934482290ef547a76eddb31072566f9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=9eec4b9f72b49fd071702236dc11f5b1


Deelname bedraagt €50,- voor alle vier de sessies. Een losse sessie 

kost €15,-.  

 

Avant-garde en het Serialisme 

19 september | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur 

 

Experimenteren met klank en instrumenten 

3 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur 

 

Elektronische muziek 

17 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur 

 

Geluidskunst en interdisciplinair werk 

31 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur 

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. 
    

. 
 

Huis73 - 073-6802900  

nieuws@huis73.nl - www.huis73.nl  

 

.  25 
    

 
 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=0cea6b6d6314867948a521397c4b72ee&li=134fbe23bd1aae88eb159696c1a56e2a
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