Nieuwsbrief Huis73 | 22 april
Kom studeren zonder afleiding

Openingstijden

Programma

lees meer >

lees meer >

Cursussen, muzieklessen
en workshops

lees meer >

Digitaal Atelier | Publieke Codetalk #3 David Hamers over
de hybride stad
David Hamers, Onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving,
bespreekt de hybride stad. Wat voor invloed heeft digitale technologie
op de invulling van onze fysieke publieke ruimte en de ontmoeting
met de ander op straat? En wat betekent het voor hoe onze parken,
winkelstraten en pleinen er uitzien?

maandag 25 april | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Boekenmarkt bij Huis73
Het is weer tijd om lekker te lezen! Tijdens de boekenmarkt vind je
boeken van verschillende auteurs en genres. Naast boeken hebben we
ook een groot aantal DVD'S en stripboeken in de verkoop. Kom langs
en misschien vind jij net dat ene pareltje voor een klein prijsje!
25 april t/m 15 mei | Huis73 Den Bosch, Bibliotheken Rosmalen &
Berlicum | tijdens openingstijden
lees meer >

Mei Meet Maand
Tijdens de Mei Meet Maand kunnen je onder begeleiding van een
medewerker van de Hartstichting jouw bloeddruk meten bij 3
vestigingen van Huis73: Den Bosch, Berlicum en Boxtel. Het meten is
gratis. Kom je ook?
elke donderdag*, vrijdag en zaterdag | Huis73 Den Bosch, Bibliotheek
Boxtel en Berlicum | gratis
*m.u.v. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag
lees meer >

Kinderatelier Meivakantie (6-12jr.)
Het kinderatelier is de plek waar jij je eigen kunst mag maken. Jouw
fantasie telt! Je werkt met heel veel mooie materialen, waarmee jij jou
fantasie uitbeeld! Schilderen met verf, tekenen met houtskool,
boetseren in de klei, druppelen met ecoline en nog veel meer. Er valt
van alles te ontdekken en te leren.
We gaan het in de workshops hebben over het thema vrijheid en wat
betekent dat voor jou!
maandag 2 mei | Huis73 Den Bosch | 10.00 -12.00 uur | €15,dinsdag 3 mei | Huis73 Den Bosch | 10.00 -12.00 uur | €15,woensdag 4 mei | Huis73 Den Bosch | 10.00 -12.00 uur | €15,lees meer >

Studi073 | Bosch Beweegt en Game Night
Studi073 is onderdeel van de stoet Bosch Beweegt op 28 mei. We
bieden jongeren de kans om hun talent te laten zien tijdens dit
platform voor kunst, zang, dans, theater, beeldend, fashion, spoken
word, muziek, fotografie en literatuur! Kom naar de inloopavond op 2
mei als jij er ook onderdeel van wilt zijn.
Op vrijdagavond 6 mei is er een Game Night, een gezellige
spellenavond voor jongeren. Bring your own bord-, kaart-, denk- of
gezelschapsspellen!
lees meer >

Verhaaltjestijd 2+ in het Arabisch
Heb je een Arabische achtergrond en vind jij het ook leuk als jouw
kind iets van jouw taal mee krijgt? Sosan leest vanaf 7 mei iedere
maand een leuk verhaal voor. Na afloop wordt er samen gezongen.
zaterdag 7 mei | Huis73 Den Bosch | 14.00 - 14.30 uur | gratis
lees meer >

Het Mooie Kinderboekenfestival
Op 8 mei (moederdag) vindt bij Huis73 het voorprogramma voor het
Mooie Kinderboekenfestival (19 juni) plaats. Tijdens deze middag
brengt het theaterduo Luc & Marcelle een verrassende en ontroerende
interactieve voorstelling, waarbij kinderen eerst mogen luisteren en
daarna zelf aan de slag gaan met het knutselen van een wensdoosje.
zondag 8 mei | Huis73 Den Bosch | 14.00 – 15.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

StudyShare | Studeren zonder afleiding
Heb je moeite met concentreren tijdens het studeren of ben je snel
afgeleid? Dan is StudyShare voor jou wellicht een oplossing.
Van 9 t/m 20 mei is er bij Huis73, op de doordeweekse dagen 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!
9 t/m 20 mei | Huis73 Den Bosch | 10.00 - 13.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Presentatie Mijn Ziekenhuis op zak
Altijd goed voorbereid en online je ziekenhuiszaken regelen wanneer
het jou uitkomt? Meld je dan aan voor de presentatie ‘Mijn ziekenhuis
op zak’ van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Via MijnJBZ kun je jouw
afspraken inzien, dossier bekijken, herhaalrecepten aanvragen en
vragen stellen aan jouw arts via een e-consult.
dinsdag 10 mei | Huis73 Den Bosch | 13.30 - 15.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

De goede immigrant
Migratie is van alle tijden. Soms uit vrije keuze, vaker niet. In
Nederland wonen mensen met meer dan 200 verschillende
nationaliteiten en in Den Bosch heeft een op de vier inwoners een
migratie-achtergrond. Dus hoe werkt dat, samen leven in onze stad?
Wat zijn de ‘regels’ en hoe is de praktijk?
Vanavond staat de film Step by Step centraal in een gesprek over
samen leven in de stad. Schrijver en regisseur Caatje van Leeuwen
spreekt met acteurs Ahmad en Nivin, en Bram van der Veer,
programmamanager Vergunninghouders/Basisvaardigheden bij
WeenerXL. Er is live muziek en een interactief deel om jou als
bezoeker stof tot denken en delen te geven.
woensdag 11 mei | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.30 uur | €5,lees meer >

Oproep | Gluren bij de Buren
Gluren bij de Buren is het festival waarbij het vloerkleed het podium
en de bank de tribune is. Enthousiaste Bosschenaren stellen hun
huiskamer of tuin open voor een act en publiek. Gluren bij de Buren
Den Bosch vindt plaats op 3 juli en de organisatie is op zoek naar
lokale acts en hosts. Aanmelden kan tot en met 22 mei.
Meer informatie: www.glurenbijdeburen.nl
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

