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Maokt d’r iets vergimmes moois vaan!
Assewoensdag zien we oe weer gère kome bij Kiet73
Het gaat dan toch echt gebeuren: Oeteldonk 2022 is een feit! Wat zijn
we blij dat we het mooiste feest van het jaar weer kunnen vieren! En
wat hadden we iedereen graag een warm plekske in ons Huis73
gegeven. We vinden het dan ook heel jammer om te moeten
mededelen dat dat er dit jaar nog even niet inzit.

We laten het feestje dit jaar mooi over aan de Bossche horeca, die het
zo zwaar heeft gehad de afgelopen periode. Uiteraard doet het ons
wel pijn dat we dicht gaan, maar op deze korte termijn lukt het ons
niet het zo te regelen dat we carnaval vierend Oeteldonk gastvrij
kunnen ontvangen. We hopen van harte dat iedereen deze carnaval
een fijn thuishonk vindt. En uiteraard tot in 2023 bij Kiet73!
Let op: in verband met carnaval zijn alle vestigingen van Huis73
gesloten op zondag 27 februari, maandag 28 februari en dinsdag 1
maart. Hinthamerstraat 74 is ook gesloten op zaterdag 26 februari. De
bibliotheek is die dag wel gewoon open.
Maokt d'r iets vergimmes moois vaan!
lees meer >

Laatste kans: Meld je aan voor Publieke Codes
Ben jij recent afgestudeerd kunstenaarr/ontwerper die graag het
experiment aangaat? Wil jij meer weten over werken in de publieke
ruimte, technologie en de mogelijkheden die Den Bosch voor makers
te bieden heeft? Zoek je professionele verdieping? Dan is het project
geschikt voor jou!
In aanloop naar een kunstwerk dat je gaat ontwikkelen voor de
DataWeek NL, krijg je verschillende workshops om je tech-skills een
boost te geven (waaronder een workshop lasersnijden bij SPARK
Makerszone waarna je zelfstandig aan de slag kan met de
lasersnijmachine bij SPARK)! Check voor meer info:
www.huis73.nl/publiekecodes.
Let op: aanmelden kan nog tot en met maandag 28 februari.
lees meer >

Letterbekken | Een avond vol taal en muziek
Letterbekken is er voor de literatuur die helemaal bij deze tijd hoort.
Taalkunstenaars gaan aan de slag met muziek waardoor er toffe
crossovers ontstaan!
vrijdag 4 maart | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 22.00 uur | €5,- aan de
deur
lees meer >

Uitvinderslab (6-11 jr.)
Rijdende Robots
Elke maand een nieuw UitvindersLab vanuit het Digitaal Atelier. In
Den Bosch of in de bibliotheek bij jou in de buurt! Kom zelf
experimenteren, proberen en klooien. In Den Bosch gaan we deze
Uitvinderlab aan de slag met rijdende robots.
zaterdag 5 maart | Huis73 Den Bosch | 11.00 - 12.00 uur | €2,50
Lichtgevende Broche
In Boxtel maken we tijdens het Uitvinderslab een toffe lichtgevende
broche! Zo ben je altijd zichtbaar in het donker.
zaterdag 5 maart | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €2,50
lees meer >

Internationale vrouwendag, ook voor mannen
Deze avond is ontstaan door een samenwerking tussen de
Soroptimisten Vught en Huis73 in het kader van Internationale
Vrouwendag. Dit jaar is het thema: V/M Solidariteit | De kracht voor
verandering. Het belooft een leuke, inhoudelijke avond te worden met
de lezing 'Waar zijn de vrouwen gebleven? van Job Frankenhuis. De
tweede, interactieve, helft van de avond wordt verzorgd door de
Soroptimisten.
8 maart | Bibliotheek Vught | 19.30 - 21.30 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
lees meer >

Werkplaats Elektronische Muziek
Op de vrijdagavonden in maart en april is het Digitaal Atelier een
werkplaats voor elektronische muziek. Je kunt hier werken aan je
eigen muziek, andere makers en (amateur-)producers ontmoeten en
aan anderen laten horen waar je mee bezig bent. We werken hierin
samen met de wereldberoemde Willem Twee Studio's, Nextup en
deelnemers van de Workshop Elektronische Muziek.
maart en april | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis
lees meer >

Jouw mening telt! Onderzoek naar onze dvd collectie
Graag horen we wat jij vindt van onze dvd collectie. Vul de vragenlijst
in. Dit kost ongeveer 5 minuten van jouw tijd. Onder de inzenders
verloten we 2 lunchbonnen (t.w.v. 15 euro) voor Huis73 Eten &
Drinken. Alvast bedankt!
lees meer >

Kleur je dag
Vanaf 10 maart gaat Kleur je dag weer van start. Samen met
illustratrice Saskia van Oversteeg, geef je kleur aan het Brabants
Erfgoed, plekken vol verhalen en herinneringen. Saskia maakt de
mooiste kleurplaten voor volwassenen en geeft je tips voor een
kleurrijk resultaat.
donderdag 10 maart | Geheugenhuis Huis73 Den Bosch | 13.00 14.30 uur | €5,lees meer >

Het alternatieve verkiezingsdebat | Hebben deze
verkiezingen zin?
Maar liefst 45% van de kiezers in Den Bosch stemt niet of doet dat op
partijen die zich buiten de gevestigde orde plaatsen. Met dit
alternatieve verkiezingsdebat behandelen we daarom eens niet de
strak voorbereide partijprogramma’s, maar leggen we de politici van
Gemeente Den Bosch de terugkerende notie voor dat deze
verkiezingen er niet toe doen.
vrijdag 11 maart | Huis73 Den Bosch | 15.30 -17.00 uur | gratis
reserveren via website
lees meer >

Digital Crafts - Ontwerp je eigen koffiekopje
Koffiedrinken uit je eigen ontworpen kopje? Bij Huis73 leer en maak je
in vier lessen jouw eigen unieke koffiekopje. Met een eenvoudig
tekenprogramma maak je een ontwerp. Het door jou ontworpen kopje
wordt door ons geprint zodat het klaar is om een gipsmal op te
maken. Daarna gaan we aan de slag met gieten en glazuren, zodat je
aan het eind van vier lessen je eigen kopje thuis kan gebruiken.

We starten op zaterdag 12 maart. Schrijf je nu in via de website.
lees meer >

Hulp nodig bij je belastingaangifte?
Kun je wel wat hulp gebruiken bij jouw belastingaangifte via de
computer? Een expert die met je mee kijkt? Of wil je gewoon weer
even opgefrist worden over wat er allemaal bij komt kijken?
Bij Huis73 kunnen we je op verschillende manieren helpen zodat je
zelf digitaal aangifte kunt doen. Er zijn één-op-één spreekuren in de
bibliotheek in Den Bosch, Boxtel en Vught. Daarnaast is er op 12
maart in Vught en op 17 maart in Boxtel een informatiebijeenkomst
waarbij je handvatten krijgt.
Kijk voor alle informatie op huis73.nl/belastingaangifte
lees meer >

Literaire talkshow Zin op Zondag met Lisa Weeda en Philip
Dröge
Op zondag 13 maart vindt weer de volgende editie plaats van Zin op
Zondag; de literaire talkshow van Huis73 en Boekhandel Heinen. Deze
keer zijn Lisa Weeda en Philip Dröge te gast en zij praten over het
thema dat hun meest recente romans met elkaar gemeen hebben;
familiegeschiedenis.
Literair talent van 2022 Lisa Weeda bespreekt in haar debuutroman
Aleksandra haar Oekraïense familiegeschiedenis en auteur, journalist
en columnist Philip Dröge gaat in Moederstad in het moderne Jakarta
op zoek naar sporen van het oude Batavia waar zijn voorouders meer
dan drie eeuwen lang woonden.
zondag 13 maart | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | € 12,50
lees meer >

Studi073 Crewmeeting
Tijdens de crewmeeting praten we over ideeën en activiteiten. Je kunt
je eigen ideeën meebrengen, uitwerken en uitvoeren. Samen sparren
we hierover en kan je helpen, meedenken of ondersteunen bij
activiteiten van anderen. Je kan altijd aanhaken! Heb je een vraag stel
deze dan gerust. Stuur ons een appje of bel 06 156 66 324.
Pssst! Check Studi073 op Instagram om te zien wat ze allemaal
organiseren en doen!
maandag 14 maart | 19.00 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
lees meer >

FamilieAtelier | Een wereld in miniatuur
In deze workshop ga je met je papa of mama of een ander familielid
creatief te werk. Met de 3d-pen maak je objecten met filamenten van
bio-plastic die samen met natuurlijke materialen in een klein doosje
komen. Zo scheppen jullie een zelfbedachte fantasiewereld. Dit heet
ook wel een diorama. Denk bijvoorbeeld aan Het Muizenhuis of de
Diorama in de Efteling. Durven jullie het aan?
zaterdag 19 maart | Bibliotheek Vught | 14.00 - 16.00 uur | €5
lees meer >
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