
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 | 28 oktober 
  

  

 

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Cursussen, muzieklessen 

en workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

Nederland Leest: Adriaan van Dis  

NOVEMBER = NEDERLAND LEEST. De grootste leesclub van Nederland 

gaat weer van start. 

Een boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. 

Dat is het idee achter Nederland Leest. In november leest heel 

Nederland daarom één boek, dat je cadeau krijgt van de bibliotheek. 

Dit jaar is dat 'De wandelaar' van Adriaan van Dis.  

Leden en niet-leden kunnen vanaf maandag 1 november gratis de 

speciale uitgave ophalen bij onze bibliotheekvestigingen (op = op). 
 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://twitter.com/huis73
https://www.facebook.com/Huis73.nl
http://www.youtube.com/channel/UCFC_IPqTvZriRgRhrLsZldQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/huis73.nl/
https://www.linkedin.com/company/huis73
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e


 

Citytrainers Senioren zorgen zelf voor een bruisende 
culturele leefomgeving  

In oktober nam de eerste lichting Citytrainers Senioren Cultuur bij 

Huis73 hun welverdiende certificaat en veel complimenten in 

ontvangst uit de handen van wethouder Ufuk Kahya.  

In november gaat de tweede editie van Citytrainer Senioren van start; 

een training waarin actieve senioren met hart voor cultuur zelf leuke 

activiteiten voor bewoners in de stad organiseren.  

 

Wil jij ook leren hoe je activiteiten kunt opzetten en anderen kunt 

begeleiden en ondersteunen? Lees snel verder voor meer info of om je 

aan te melden... 

lees meer >  

  

 

 

Loket Amateurkunst  

Ben je individueel of binnen een gezelschap of vereniging actief in de 

amateurkunst? En kun je wel wat advies en ondersteuning gebruiken 

bij je bedrijfsvoering? Of wil je eens sparren met anderen? Dan ben je 

bij Huis73 aan het juiste adres! 

 

Bij het Loket Amateurkunst ben je iedere donderdag van 17.00 tot 

18.00 uur welkom voor al je vragen op het gebied van bijvoorbeeld 

fondsenwerving, crowdfunding, vergunningen aanvragen en info over 

subsidiemogelijkheden. 

 

elke donderdag | Huis73 Den Bosch | 17.00 - 18.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Maaksessie Verse Algoritmes  

Kom a.s. vrijdag 29 oktober naar de VERSE ALGORITMES maaksessie 

met bekend mediakunstenaar Roos Groothuizen! We spelen het 

kaartspel Black Mirror Stories. Vervolgens ga je zelf aan de slag met 

het maken van speelkaarten met daarop onheilspellende 

toekomstscenario's.  

Je bent welkom van 20.00 - 22.00 uur bij Huis73. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6cb23de071b98f92e4bd293e08f0e5c9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6cb23de071b98f92e4bd293e08f0e5c9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6cb23de071b98f92e4bd293e08f0e5c9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=c910a3ac3cbfce8335bb876b2e33c551
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=c910a3ac3cbfce8335bb876b2e33c551
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=94b58b8128da9662cc2f8202d2a6e13b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=94b58b8128da9662cc2f8202d2a6e13b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=6cb23de071b98f92e4bd293e08f0e5c9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=c910a3ac3cbfce8335bb876b2e33c551
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=94b58b8128da9662cc2f8202d2a6e13b


 

Cursus Creatief Coderen  

Leer de basics van het creatief programmeren. Welke programma’s 

kun je hiervoor gebruiken? Hoe werkt code? En hoe schrijf je 

instructies die resulteren in wat jij wilt maken? 

 

dinsdag 16, 23 & 30 november | Huis73 Den Bosch | 19.30 – 21.00 

uur | €45,- 

lees meer >  

  

 

 

Uitvinderslab  

Elke week is er een nieuw UitvindersLab vanuit het Digitaal Atelier. Je 

gaat onder begeleiding van een ervaren workshopdocent aan de slag 

met verschillende materialen en een leuk thema. Kom zelf 

experimenteren, proberen en klooien. 

 

elke zaterdag | Huis73 Den Bosch | 11.00 -12.00 uur | €2,50 

lees meer >  

  

 

 

Groetjes van Boefjes  

Kom gezellig knutselen en tover met jullie mooie creaties een glimlach 

op het gezicht van een oudere buurtgenoot. Samen kunnen we een 

hoop post knutselen en veel ouderen blij maken. 

 

zaterdag 1, 8 & 15 november | Bibliotheek Rosmalen | 10.15 – 12.00 

uur | reserveren via website 

lees meer >  

  

 

 

Leesgroep Jeugdliteratuur  

Met elkaar praten over verhalen geeft verdieping, leesplezier en 

inspiratie. Voor jezelf, voor op school of met je eigen kinderen thuis. 

In deze leesgroep lezen we boeken voor verschillende 

leeftijdscategorieën waarna we tijdens de bijeenkomsten op een 

speelse en afwisselende manier met elkaar in gesprek over het 

verhaal. Meld je op tijd aan (vóór 7 november), dan is er nog tijd 

genoeg om de boeken vooraf te lezen!  

 

donderdag 25 november, 13 januari & 10 maart | 19.30 - 21.00 uur | 

Huis73 Den Bosch | €15,- 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=ced88a649264acca8455b914f7202f22
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=ced88a649264acca8455b914f7202f22
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=ced88a649264acca8455b914f7202f22
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=348df0619ff89e2069f24396b4e5e81f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=348df0619ff89e2069f24396b4e5e81f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=348df0619ff89e2069f24396b4e5e81f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=72f8437f0d2599cc39cd57fe778c426b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=72f8437f0d2599cc39cd57fe778c426b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=72f8437f0d2599cc39cd57fe778c426b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=d90d2f70048f1aeba8c152e3c161b7c4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=ced88a649264acca8455b914f7202f22
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=348df0619ff89e2069f24396b4e5e81f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=72f8437f0d2599cc39cd57fe778c426b
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=d90d2f70048f1aeba8c152e3c161b7c4


lees meer >  

  

 

 

NIEUWSGIERIGE OREN: Geluidskunst en interdisciplinair 

werk  

Musicoloog en journalist Joep Christenhusz zal ons gaan inwijden in de 

wereld van geluidskunst en interdisciplinaire werken. Hij neemt ons 

mee naar de plek waar de grenzen tussen de verschillende disciplines 

vervagen. Een plek waar een museum een concertzaal wordt. Waar de 

beeldend kunstenaar tevens componist is en de componist veranderd 

in een dichter die bouwwerken timmert met geluid. In deze lezing 

maakt u mee hoe klank tot een tastbaar object wordt gemaakt. 

 

31 oktober | 11.30 - 13.00 uur | Huis73 Den Bosch | €15 

lees meer >  

  

 

 

Walk & Talk  

Walk & Talk is een bijeenkomst waarbij werkzoekenden ervaringen uit 

kunnen wisselen in een inspirerende omgeving. Voor herkenning, 

inspiratie en praktische tips. Met wisselende onderwerpen, ervaringen 

van andere deelnemers, gastsprekers en natuurlijk een gastvrije 

ontvangst met koffie en thee. 

 

verschillende data | verschillende vestigingen | verschillende tijden | 

gratis 

lees meer >  

  

 

 

Studi073 | Crewmeeting  

Bij de crewmeeting komen we samen om te kletsen en 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. Om 18.00u 

kun je gezellig aanschuiven voor vegetarische soep en een broodje 

kaas. Om 19.00 uur begint de crewmeeting waar we op dit moment 

bezig zijn met o.a. het voorbereiden van een kledingruil. Je kan 

aanhaken om ons te leren kennen en vragen te stellen. Meld je aan! 

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar Saskia of app 06 439 346 13 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=d90d2f70048f1aeba8c152e3c161b7c4
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=033bbcd17dcd368917acbdd202f2a95f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=033bbcd17dcd368917acbdd202f2a95f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=033bbcd17dcd368917acbdd202f2a95f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=00142edbce5bddfa5468d29d88f07966
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=00142edbce5bddfa5468d29d88f07966
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=00142edbce5bddfa5468d29d88f07966
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=403e3f8519085acb7a2fe44d346dd377
mailto:%20saskiavandersteen@huis73.nl
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=403e3f8519085acb7a2fe44d346dd377
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=033bbcd17dcd368917acbdd202f2a95f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=00142edbce5bddfa5468d29d88f07966
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=403e3f8519085acb7a2fe44d346dd377


 

Studi073 | Murder Mystery  

Op 3 november spelen we bij Studi073 het spel Murder Mystery! Er is 

namelijk een moord gepleegd...  

Ben jij de detective die we nodig hebben om de moord op te lossen? 

Meld je dan aan. 

lees meer >  

  

 

 

Bestsellerauteur Simone van der Vlugt te gast in Boxtel  

Stichting Boek&Bal Boxtel, Bibliotheek Boxtel en Podium Boxtel 

presenteren een avond met bestsellerauteur Simone van der Vlugt. 

Van der Vlugt verkocht ruim 2 miljoen thrillers, historische romans en 

jeugdboeken. Naar aanleiding van haar 25-jarig schrijverschap 

verscheen onlangs haar historische roman De kaasfabriek. Simone zal 

deze avond vertellen over de totstandkoming van haar boeken, haar 

inspiratiebronnen en natuurlijk voorlezen uit werk. 

 

Tickets 15 euro | Kaartverkoop via Podium Boxtel 

lees meer >  

  

 

 

H73 Live!: Dear Adam  

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. Op zaterdag 30 oktober 

staat Dear Adam op het podium.  

Met de warme, maar zeer krachtige stem van Joosje Jochems (bekend 

van o.a. de Jacques de Leeuw Prijs en Jane Dare), onder begeleiding 

van het dynamische gitaarspel en de ingetogen tweede stem van 

Wessel Maas (bekend van Shanna Nicó) maakt Dear Adam fijne 

luisterliedjes. Dit keer hebben ze zelfs de versterking van het subtiele 

en melodieuze gitaarspel van Boudewijn Willems meegenomen, 

waardoor er zeker wat kippenvel te voelen is. 

 

30 oktober | 16.00 - 18.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=43f72c23ab504a8009b346f64b952c44&li=9d2d5479104dc8e98d2a3e41b297fce6
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November Music 2021  

November Music is het festival voor alle avontuurlijke 

muziekliefhebbers. Ieder jaar brengt het de meest eigenzinnige en 

vooruitstrevende makers en muzikanten uit de hele wereld samen. 

Niet met de stroom mee of ertegenin, maar met nieuwe, eigen 

stromen. Ervaar modern gecomponeerde muziek, jazz, wereldmuziek, 

muziektheater, pop, installaties en genres die je zelf nog niet voor 

mogelijk hield.  

Kijk snel op het November Music programma bij Huis73.  

 

5 t/m 14 november | o.a. bij Huis73 Den Bosch 

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  
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