Huis73 presenteert Shift Talks
Een nieuw meerdaags event over de grote vragen van deze tijd

Huis73 presenteert: de eerste editie van Shift Talks – een nieuw meerdaags event over de grote
vragen van deze tijd. Centraal staat altijd een keynote speech van een moedige uitdager of
dwarsdenker van internationale allure die de wereld de weg wijst. Dit jaar is dat publieksfilosoof
en bestsellerauteur Roman Krznaric. Hij geeft zijn lezing in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.
Shift Talks werkt samen met De Groene Amsterdammer, Tilburg University, Avans Hogeschool en
boekhandel Adr. Heinen.
Shift Talks is jouw kompas voor de toekomst!

Keynote speech 2021 - Roman Krznaric in de Sint-Jan
Deze mag je niet missen! Internationaal publieksfilosoof en
bestsellerauteur Roman Krznaric (o.a. medeoprichter van The School
of Life en spreker tijdens de klimmaattop in Glasgow) spreekt op
woensdag 17 november in de Sint-Janskathedraal over zijn meest

recente boek De Goede Voorouder – Langetermijndenken voor een
kortetermijnwereld.
Deze avond is volledig Engelstalig. Zorg dat je erbij bent en koop je
ticket nu.
Woensdag 17 november | 20.00 uur | Sint-Janskathedraal
lees meer >

VPRO Tegenlicht Meet Up: Time rebels!
De warm-up voor de Keynote speech van Roman Krznaric. Op de
avond vóór de speech van Roman in de Sint-Janskathedraal
organiseert RUW in samenwerking met Shift Talks de VPRO Tegenlicht
Meet Up Den Bosch. En die gaat over de aflevering met Roman: Time
Rebels!
We kijken de aflevering en gaan met gasten (o.a. Merlijn
Twaalfhoven) in gesprek.
Reserveer je gratis tickets.
Dinsdag 16 november | 19.30 uur | Huis73
lees meer >

Kapitalisme en Klimaat
Wat is er voor nodig om bedrijven zich als goede voorouders te laten
gedragen? De industrie zorgt voor enorme kopzorgen. Het is
onmogelijk om de klimaatdoelen te halen als het megasysteem aan
machines, productieprocessen en grondstoffen-verwerking op dezelfde
verspillende en vervuilende wijze door kan gaan. Avond met Jeroen
Smit (o.a. bekend van bestsellers als De Prooi en Het Grote Gevecht),
Herman Wijffels en lector Sustainable Strategy Godelieve Spaas.
Koop je tickets nu.
Donderdag 18 november | 20.00 uur | Avans Hogeschool
lees meer >

De Nederlandse Tijdrebellie
We maken het praktisch: hoe redden we de volgende generaties? Jan
Terlouw, Sylvana Simons, Li An Phoa (drinkbare rivieren) en VN
Jongerenambassadeur Manal Moussane geven ieder een speech over

hoe we nú aan de slag kunnen voor de volgende generaties Wat
betekent echte tijdrebellie voor Nederland volgens deze
kathedraaldenkers en grote dromendromers? Praat mee en koop je
tickets.
Vrijdag 19 november | 20.00 uur | Jheronimus Bosch Art Centre
lees meer >

Podcastwandeling De Tegentijd
Ga mee op een muzikale reis door de diepe tijd die eindigt met een
ontmoeting in de toekomst. Alleen of samen maak je een wandeling
door Het Bossche Broek en de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch en
luister je naar een muzikaal-poëtisch verhaal dat begint bij de oerknal
en eindigt in het jaar 2121.
Je wandelt een uur, met inleiding en ontmoeting in de toekomst duurt
het in totaal twee uur.
Reserveer je tijdslot
18 t/m 20 november | diverse tijdsloten | binnenstad ’sHertogenbosch/ Het Bossche Broek
lees meer >

Kathedraaldenken in beeld
Bezoek deze tentoonstelling met werk van amateurkunstenaars uit
‘s-Hertogenbosch en omstreken. De Sint-Jan is het vaakst verbeeldde
gebouw van ’s-Hertogenbosch. Kathedralen krijgen in het werk van
Roman Krznaric (de hoofdgast van Shift Talks) een omgekeerde
lading: voor velen is de Sint-Jan een symbool geworden van
generaties uit het verleden. Het kathedraaldenken dat we nodig
hebben maakt de Sint-Jan echter tot een symbool van de toekomstige
generaties.
Vrije toegang.
8 t/m 21 november | te bezoeken tijdens openingstijden | Huis73
lees meer >

Studentenworkshops bij Avans Hogeschool en Tilburg
University
Ben je student aan Avans Hogeschool of Tilburg University? Pak dan
nu je kans en ga in gesprek met de hoofdgast van Shift Talks: Roman
Krznaric.
Shift Talks organiseert in samenwerking met Avans Hogeschool en
Tilburg University twee studentenworkshops: op dinsdag 16 november
bij Avans en op woensdag 17 november bij Tilburg University. De
workshops zijn alleen toegankelijk voor studenten van deze
onderwijsinstellingen.
16 en 17 november | 20.00 uur en 13.00 uur | Avans Hogeschool en
Tilburg University

Literaire talkshow Zin op Zondag
Tijdens Zin op Zondag komen we vanuit de literatuur en columnistiek
tot een afsluiting met het publiek. Eén van onze gasten is Marjolijn
van Heemstra, podcastmaker van o.a. Stadsastronauten en
journalistiek onderzoeker van de langetermijndenken thematiek
(essay). Koop je tickets nu
Zondag 21 november | 15.00 uur | Huis73
lees meer >

Blijf op de hoogte!
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je geabonneerd bent op de
nieuwsbrief van Huis73. Shift Talks is een event van Huis73. Op dit
moment ontwikkelen we ook een nieuwsbrief alleen voor Shift Talks.
Wil je die ontvangen? Schrijf je daar dan nu voor in! De nieuwsbrief
verschijnt een aantal keer per jaar.
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