Nieuwsbrief Huis73 | 19 mei
Laatste kans! Meld je nu aan voor de Huis73 Kunstprijs
Ben jij (amateur)kunstenaar en woonachtig in (de buurt van) Den
Bosch? Doe dan mee aan de Huis73 Kunstprijs! Samen met de
organisatie van 800 jaar Sint-Jan roepen we jou op om binnen het
thema 'Beleef de Sint-Jan' werk te maken en in te sturen.
Van alle deelnemers wordt er één werk opgenomen in de
groepsexpositie ín de Sint-Jan. Dat op zich is al een unieke kans! En is
jouw inzending het beste, creatiefste of meest inspirerende
kunstwerk? Dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen! Let op:
werk insturen kan nog tot 22 mei.

Letterbekken
Letterbekken organiseert weer iets leuks voor je. Vrijdag staan
verschillende artiesten op het podium om je alles te geven op het
gebied van poëzie, spoken word, essay en muziek.
vr. 20 mei | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis, vrijwillige
bjdrage is welkom
lees meer >

Sample & Hold
Een nacht waarbij de nieuw verworven vaardigheden van een jonge
groep producers worden geshowcased, met gevestigde en opkomende
getalenteerde DJs. Het wordt een eclectische avond vol met alles wat
het scala van elektronische muziek aanraakt.
Deze avond is onderdeel van de Workshop Electronic Music in
samenwerking met Next-Up, Huis73 en Willem Twee Studios
za. 21 mei | Willen Twee Poppodium | 21.30 uur | €5,lees meer >

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. De komende weken op het
podium:
Jazz&Co
Jazz&Co bestaat uit de vier heren; Martien, Raymond, Rutger & Bas
en soms aangevuld door zangeres Leonie. Hun gedeelde liefde voor
jazz brengt deze muzikanten samen en ze spelen dan graag eigen
nummers & (on)bekende standards.
za. 21 mei | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
Dubbelprogramma met Why Tony & Jacco Wynia
Why Tony bracht de afgelopen jaren 3 albums uit in het pop/rockgenre. Daarna besloten ze een andere (zij)weg in te slaan door een
instrumentaal album op te nemen waar de piano centraal staat.
Jacco Wynia wordt als pianist & neoklassiek componist wereldwijd
geluisterd. Veel van deze muziek schrijft hij in Huis73 en dit optreden
is de kans om eens een "kijkje in de keuken" te nemen. Samen met
Rob & Yack gaan ze het experiment aan met bestaande stukken,
improvisaties en werelden daartussen.
za. 28 mei | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis
lees meer >

Europalab #3 | Creëert de EU een onderklasse?
Het is de ruggengraat van de EU en het meest succesvolle domein van
Europese integratie: de Europese markt. Mensen, goederen en geld
mogen onbeperkt circuleren in de Europese Unie, talloze verschillende
regels tussen lidstaten zijn opgeheven of versimpeld.
Maar dat succes heeft ook een keerzijde. Zonder dat de EU sociaal
beleid kent, hebben deze overstijgende en structurele EU-keuzes,
grote sociale effecten. Wordt het tijd voor een visie op Europees
sociaal beleid?
Gasten
-->Lex Hoogduin, hoogleraar Economics of Complexity and
Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
--> Marjolijn Bulk, lid van het Europees Economisch en Sociaal
Comité. Zij is beleidsadviseur Europese Zaken voor FNV.
di 24 mei | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | gratis
(aanmelden)
lees meer >

Studi073 | Bosch Beweegt
Jongeren van Studi073 grijpen de kans om hun talent tijdens Bosch
Beweegt te laten zien! Samen tonen zijn hun kunsten in fashion,
muziek, spoken word en fotografie.
De Stoet van Bosch Beweegt start centraal vanaf het Flik-Flak terrein
om 18.00 uur en trekt richting het Burgemeester van Zwietenpark. Al
wandelend door het park is het alsof je dwars door een theatershow
loopt. Loop jij ook mee? Kijk voor meer info op www.boschbeweegt.nl.
za. 28 mei | Flik-Flak (Maaspoort) | 18.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

BoekProeverij | Ontdek nieuwe genres, auteurs en titels
Wil je op de hoogte blijven van de pareltjes in het boekenaanbod?
Kom boeken proeven en doe nieuwe leesinspiratie op. We vertellen je
over onlangs verschenen en bijzondere titels én je komt meer te
weten over specifieke genres en bijzondere boeken.

BoekProeverij
di. 31 mei | Huis73 Den Bosch | 10.30 - 11.30 uur | gratis
(aanmelden)
di. 31 mei | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 20.30 uur | gratis
(aanmelden)
wo. 1 juni | Bibliotheek Berlicum | 10.30 - 11.30 uur | gratis
(aanmelden)
BoekProeverij Thrillereditie
wo. 8 juni | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 19.30 - 20.30 uur | gratis
(aanmelden)
lees meer >

Uitvinderslab | Zonnemotor (6+)
Elke maand een nieuw UitvindersLab vanuit het Digitaal Atelier. Kom
zelf experimenteren, proberen en klooien. In deze workshop
gebruiken we een zonnepaneel om een motor te laten bewegen.
Hopen dat de zon schijnt!
za. 4 juni | Huis73 Den Bosch | 11.00 -12.00 uur | €2,50
lees meer >

Jazz Dansante met muziek van Royal Buckets Jazz
Op zaterdagmiddag 4 juni kunnen bij Huis73 de voetjes van de vloer!
In samenwerking met Jazz in Duketown organiseren we namelijk een
heuse Jazz Dansante. De band Royal Buckets Jazz brengt sfeer en
gezelligheid en speelt muziek waarop je lekker kunt dansen.
za. 4 juni | Huis73 Den Bosch (Hofzaal)| 14.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Tekenen met Scratch (8+)
Scratch is een programmeertaal speciaal voor kinderen. Door de
speciale programmablokjes te verslepen kan je leuke spelletjes en
mooie tekeningen maken. Doe je mee?
wo. 8 juni | Bibliotheek Berlicum | 14.30 - 16.30 uur | €2,50
lees meer >

Kinderen en gevoelens... Hoe dan?
Opvoeden is niet altijd makkelijk. Weet jij soms ook niet meer wat je
moet doen? Hoe je moet omgaan met je boze, bange of verdrietige
kind? Kom dan naar de praktische workshop Kinderen en gevoelens...
Hoe dan?
wo. 8 juni | Bibliotheek Boxtel | 19.30 - 21.00 uur | gratis
(aanmelden)
lees meer >

Pride-Maand
Juni is de maand van het jaar waarin iedereen, en dan in het bijzonder
de LGBTQ+-community, massaal genderdiversiteit en -inclusiviteit
viert. Belangrijk, want zelfs in 2022 worden mensen uit deze
community benadeeld op basis van hun seksuele oriëntatie of hun
genderbeleving die afwijkt van de heersende norm. Huis73 heeft een
aantal interessante programma's voor je klaar staan.
Hier ben ik - Schrijfworkshop
In deze workshop schrijf je over hoe het is als je werkelijk jezelf kunt
zijn. Schrijfervaring is niet nodig, je bent van harte welkom. De
workshop wordt begeleid door schrijfdocent Lia Hesemans.
wo. 8 juni | Bibliotheek Vught | 15.00 - 17.45 uur | €2,50
Voorstelling | Transmissie en Q&A met drag royalty Maybe
Boozegeoisie
De avond start met een voorstelling geschreven en gespeeld door
twee jonge transmannen. Ze geven op ontroerende wijze een inkijkje
in het proces van een transpersoon. Het tweede deel van de avond
gaan we in gesprek met drag royalty Maybe Boozegeoisie.
do 9 juni | Bibliotheek Vught | 19.30 - 21.00 uur | gratis (aanmelden)
Maak je eigen Pride-vlag (of tas)
Al sinds de jaren 70 geldt de regenboogvlag als hét symbool voor de
LGBTQ+-community. Maar voldoet deze nog wel aan de seksuele
diversiteit van nu?! Bij Huis73 denken we niet graag ik hokjes en
vieren we veelkleurigheid. Kom daarom lekker je eigen vlag of tas
ontwerpen!
vr. 10 juni | Huis73 Den Bosch | 15.30 - 17.30 uur | €5,-

Trouwen voor een dag
Wie erover denkt om te trouwen maar twijfelt, kan zaterdagmiddag in
Vught en zondagmiddag in Den Bosch alvast een keer oefenen. Daar
verbindt een ambtenaar van de niet zo burgerlijke stand stelletjes
onecht in de echt!
za. 11 juni | Bibliotheek Vught | 12.00 - 15.00 uur | gratis
zo. 12 juni | Huis73 Den Bosch | 12.00 - 15.00 uur | gratis
lees meer >

PRAAT | Over geld praten we niet
Geldproblemen zijn een groeiend probleem in ons land. Ook in de
gemeente Boxtel is er een groeiende groep die het ene gat met het
andere vult en die door de bomen het bos niet meer ziet. Tijdens
PRAAT: Over geld praten we niet, gaan we dieper in op dit thema.
do. 9 juni | Bibliotheek Boxtel | 20.00 uur | gratis (aanmelden)
lees meer >

Verse Algoritmes | College
Verse Algoritmes is een project van Huis73 waarin wordt samenwerkt
met burgers, kunstenaars, wetenschappers en het onderwijs. We
onderzoeken wat het internet van je weet en hoe je je algoritmes vers
en origineel kunt houden. Samen met jou, mediakunstenaar Dries
DePoorter én grafisch journalist Rogier Klomp in gesprek en op
onderzoek!
di. 14 juni | Ds. Pierson College | 19.30 - 21.45 uur | gratis
(aanmelden)
lees meer >
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