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Cursussen, muzieklessen
en workshops

lees meer >

Wij zijn open, de koffie staat klaar!
Al een tijdje klinkt het geroezemoes van bezoekers weer door onze
gebouwen, genieten we van muziekklanken en zien we studenten
weer ijverig blokken. Wat is het fijn dat met ingang van vandaag ook
ons horecaplein weer open mag en dat we veel van onze activiteiten
weer op kunnen pakken. Ook de bibliotheken zijn weer open op de
vertrouwde openingstijden. Kijk op de website voor het laatste nieuws.
lees meer >

Nationale Voorleesdagen
Wie onze socials in de gaten houdt, heeft het al gezien... De Nationale
Voorleesdagen zijn begonnen. Van woensdag 26 januari t/m zaterdag
5 februari staat Huis73 in het teken van lezen en voorlezen. Morgen
en zaterdag kun je nog online deelnemen aan Verhaaltjestijd 2+ en
Engels voorlezen, maar vanaf woensdag 2 februari lezen we weer
fysiek voor in de bibliotheek! (wel aanmelden). Vergeet niet een kijkje
te nemen bij de voorstelling van van Niks en van alles. Kom je
luisteren en zingen? Kijk voor het programma van de Nationale
Voorleesdagen op de website.
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.
Pop, jazz, bigband of singer-songwriter: er staat elke zaterdag weer
een ander bandje uit de stad op het podium van Huis73. Loop binnen
en ontdek met een drankje in de hand nieuwe muziek. Je bent welkom
van 16.00 - 18.00 uur met natuurlijk gratis toegang.
lees meer >

The Hot Seat | Een uur onder vuur
Bij The Hot Seat wordt een spraakmakend persoon geinterviewd door
een uur lang een spervuur aan vragen af te vuren. De held van de
avond is Marco Kroon. Wil jij iets van hem weten dan is dit je
moment!
The Hot Seat
Een enthousiaste groep leerlingen van het Maurick College heeft in
samenwerking met Bibliotheek Vught: The Hot Seat, een uur onder
vuur, opgezet! The Hot Seat wordt georganiseerd in het kader van het
profielwerkstuk.
vrijdag 11 februari | Bibliotheek Vught | 19.30 -21.30 uur | €4,50
(inclusief drankje)
lees meer >

Huis73 biedt een veilig en gratis wifiverbinding aan via
PublicRoam
Bij Huis73 kunnen bezoekers terecht voor gratis wifi. Sinds kort
maken we daarvoor gebruik van PublicRoam. Met PublicRoam is de
wifi verbinding beveiligt en hoef je niet bang te zijn dat anderen bij
jouw data kunnen. We gebruiken PublicRoam in onze vestigingen in
Den Bosch, Rosmalen en Boxtel.
Ben je benieuwd hoe het werkt? Op de website staat het uitgelegd.
lees meer >

Workshop voor trompettisten met Eric Vloeimans
Voor alle amateurtrompettisten uit de Bossche regio geeft Eric
Vloeimans een workshop. Leer je trompet nog beter kennen en leer
tips & tricks van de grootmeester zelf.
Deze workshop is voor trompettisten van alle leeftijden. Het is wel
belangrijk dat je een redelijke instrumentbeheersing hebt die
vergelijkbaar is vanaf het A-diploma - tot gevorderd niveau.
zondag 13 februari | Huis73 Den Bosch | 13.30 - 16.00 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Word Citytrainer Urban!
In samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch & Dukebox is
Huis73 afgelopen jaar gestart met de ontwikkeling van Citytrainer
Urban. Half februari gaat de eerste editie van Citytrainer Urban (CTU)
van start. CTU is er voor creatieve en sportieve jongeren die meer
willen doen met hun urban talent.
Hierbij leren enthousiaste jongeren zelfstandig sportieve en culturele
activiteiten te organiseren en begeleiden binnen en samen met de
urban scene. Voor hen een kans om meer te doen met hun creatieve
en sportieve (urban) talent en voor de stad een nieuwe bron van
sociale en maatschappelijke activiteiten.
Meer weten of direct aanmelden? Kijk op de website van Dukebox of
mail naar: citytrainers@dukebox.nl.
lees meer >

Workshop: Werken met de lasercutter
In het Digitaal Atelier van Huis73 staat een lasercutter klaar voor
gebruik, maar om te snijden heb je eerst een ontwerp nodig. In deze
2-delige cursus leer je de basics van het ontwerpen op de computer in
2d en 3d en ga je vervolgens aan de slag om deze printen!
dinsdag 15 februari | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur | €30,(inclusief materialen)
dinsdag 22 februari | Huis73 Den Bosch | 19.30 - 21.00 uur
lees meer >

Activiteiten Geheugenhuis weer van start
Heb je vragen over je geheugen of dementie? Loop dan vanaf
maandag weer binnen bij de inloop van het Geheugenhuis bij Huis73,
op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. Wil je
je brein fit houden? Doe dan een keer mee met een van de culturele
activiteiten die vanaf nu weer opgestart worden. Bijvoorbeeld Beweeg
je blij, het Meezingcafé, Kleur je dag of Keramiek.
Kijk op onze website voor alle informatie over het Geheugenhuis of in
de agenda voor alle data en tijden van de activiteiten.
lees meer >

Schrijfcafé met Lia Hesemans
Het schrijfcafé is een ontmoetingsplek voor mensen die van schrijven
houden, zowel beginnende schrijvers als gevorderden. Onder
begeleiding van Lia Hesemans krijg je toegankelijke opdrachten die je
ter plekke uitwerkt en uitwisselt met andere deelnemers. Het schrijven
wordt stapsgewijs begeleid. Schrijfervaring is niet nodig. Door de
manier waarop de opdrachten worden aangeboden en door het samen
schrijven, kom je vanzelf in de schrijfflow.
Data en thema's:
zaterdag 19 februari (thema schoonheid)
zaterdag 12 maart (thema Boekenweek: eerste liefde/de liefde in
verhalen)
zaterdag 23 april (thema Maand van de Filosofie: intimiteit en
vreemdheid)
zaterdag 21 mei (thema tevredenheid)

zaterdag 18 juni (thema creëren)
zaterdag 19 februari | Huis73 Den Bosch | 10.15 -12.30 uur | €10,(biebleden) €12,50 (niet-leden)
lees meer >

Maakmiddagen en avonden in het Digitaal Atelier
Het Digitaal Atelier is weer helemaal open. Elke woendagmiddag is er
een maakmiddag voor kinderen (7+) van 13.00 - 17.00 uur. En 1x in
de maand is er een maakavond voor jongeren en volwassenen. Kom
langs en maak kennis met code, technologie en vormgeving en/of
werk aan eigen projecten. Kijk voor het hele programma op de
website.
Digitaal Atelier | Huis73 Den Bosch
lees meer >

Maak je eigen elektronische muziek!
Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, geïnteresseerd in elektronische
muziek en nieuwsgierig hoe een (eigen) dance track tot stand komt?
Lees dan snel verder!
Next Up en het Digitaal Atelier van Huis73 organiseren in
samenwerking met de wereldberoemde Willem Twee Studios een
workshop waarin je leert om zelf elektronische muziek te maken.
Gedurende verschillende lessen, leren professionals jou de kneepjes
van het vak. Naast dat je aan de slag gaat met de hardware, leer je
ook alles over de software, het mixen van je eigen track en hoe je dit
naar het podium kunt brengen. Aan het eind van de cursus is er een
afsluiting waar je jouw nieuwe vaardigheden kunt presenteren aan
vrienden en familie!
Klinkt dit als muziek in je oren? Klik dan hier voor meer informatie en
wie weet sta jij binnenkort je eigen beats en sounds te maken!
lees meer >

Nieuw: band coaching
Speel je in een band en willen jullie samen beter worden? Is er
behoefte aan ontwikkeling maar lukt dit niet of heb je gewoon nieuwe
inspiratie nodig? Dan biedt Huis73 een mooi traject: band coaching!
Eens per twee weken kom je samen met je coach die jou en je band
nieuwe vaardigheden leert en tips en tricks aanreikt. Tussen de
coaching sessies door gaan jullie in repetities zelfstandig aan de slag
met de opgedane kennis. Onze ervaren band coaches staan klaar om
zowel beginnende als (ver)gevorderde bands (verder) op weg te
helpen!
lees meer >

Nieuw: De Pensionado's
Heb je nu eindelijk tijd en de leeftijd om lekker samen muziek te
maken? Dan zit je bij De Pensionado's beslist aan het juiste adres!
Deze band die we binnen Huis73 gaan opstarten is speciaal bedoeld
voor de wat oudere actieve fanatieke muzikant die gezellig samen wil
spelen en daarnaast ook nog wat bij wil leren. Allerlei muziekstijlen en
stromingen komen aan bod en alle instrumenten zijn in welkom.
Onze ervaren bandleider Stef Joosten bekijkt graag samen met jou of
er een plekje is binnen de band. Geïnteresseerd? Lees snel verder!
lees meer >

Gratis kennismaken met theater!
Wil je zelf eens ervaren hoe een theaterles is? Op zaterdag 12 februari
organiseert Huis73 in samenwerking met ervaren theaterdocenten
Lieve van Tuijl, Marc van Creij en Joost Roskam een kennismakingsles
theater voor jong en oud! De les vindt plaats bij Huis73 in Den Bosch
en is gratis. Je hoeft je niet in te schrijven.
14.15 - 15.00 uur: Muziektheater/Musical
les van Marc van Creij voor kinderen (5 t/m 12 jaar)
15.15 - 16.00 uur: Kennismaking Theater
Les door Joost Roskam voor jongeren (13 t/m 18 jaar)
16.15 - 17.00 uur: Kennismaking Theater
Les door Lieve van Tuijl voor volwassenen (18 t/m 50 jaar)
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.
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