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Componist Chiel Nugter neemt album op bij Huis73  

Bij Huis73 hebben we geluidsdichte studio's waar je kunt oefenen met 

muziekinstrumenten, maar ook een album op kunt nemen. Componist 

Chiel Nugter klopte aan bij Huis73 met de vraag of hij zijn nieuwe 

album Masquerade bij ons op mocht nemen. Omdat de piano niet naar 

de muziekstudio gereden kon worden, werd de Pleitzaal omgebouwd 

tot studio. In samenwerking met ensemble Zoef en pianist Chris van 

de Kuilen werden 12 nummers ingespeeld. Het resultaat vind je hier. 

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=c26e918264b748891a4a89045782f12c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=d44eb9c7a927cd0a7d473af86b84f626
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=5c364eb22eaa5f90f198e55fa1f747f7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=5c364eb22eaa5f90f198e55fa1f747f7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=98bacfd04ace4d6bd117be4ed6c0a233
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=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=6a7fca906cb4a4a333c31402d6948326


Ruimte huren? 

Heb je een oefenruimte nodig voor jezelf of voor jouw dansgroep, 

bandje, theatergezelschap of koor? Dan zit je bij Huis73 goed. Bekijk 

de mogelijkheden op de website. 

lees meer >  

  

 

 

Kinderboekenweek | Worden wat je wil  

De 67ste Kinderboekenweek staat in het teken van Worden wat je wil, 

waarbij kinderen alvast kunnen dromen over later en welk beroep ze 

willen uitvoeren.  

 

Van 6 t/m 17 oktober vieren we bij Huis73 het kinderboek door te 

vloggen over de Gouden Griffels en Penselen die op 5 oktober 

bekendgemaakt worden. Daarnaast doen onze leesconsulenten en 

jeugdbibliothecarissen een insta-takeover en geven ze je een inkijkje 

hoe op scholen en bibliotheken aandacht wordt geschonken aan het 

beroep Schrijver. Verder staan uiteraard alle voorleessessies van 

Verhaaltjestijd in het teken van het thema Beroepen.  

 

Wist je trouwens dat vanaf 6 oktober Verhaaltjestijd 3+ op de 

woensdagmiddag ook weer terug is van weggeweest? En op maandag 

11 oktober wordt er door ons extra voorgelezen bij Boekhandel De 

Omslag in Rosmalen. 

 

6 t/m 17 oktober | alle vestigingen | kijk voor het programma op de 

website 

lees meer >  

  

 

 

De verrassingstasjes zijn weer terug!  

Op veler verzoek kunnen er vanaf 1 oktober weer verrassingstasjes 

geleend worden. In een verrassingstas zitten twee of drie boeken, in 

een genre naar keuze. De tas kan twee werkdagen na het aanvragen 

vanaf 14.00 uur opgehaald worden bij de gekozen vestiging. De 

boeken zijn dan al uitgeleend op de lenerspas en kunnen direct mee. 

Klik hier om een verrassingstasje aan te vragen. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=6a7fca906cb4a4a333c31402d6948326
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=6a7fca906cb4a4a333c31402d6948326
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=c4f22ef3c7f367696036d4dcb14d7fc9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=c4f22ef3c7f367696036d4dcb14d7fc9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=c4f22ef3c7f367696036d4dcb14d7fc9
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=58136ed8549a8745716ebbd45fcb8086
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=58136ed8549a8745716ebbd45fcb8086
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=c4f22ef3c7f367696036d4dcb14d7fc9
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=58136ed8549a8745716ebbd45fcb8086


 

App-tour | online Bibliotheek in Huis73  

Wil je de app van de online Bibliotheek wel eens uitproberen? Kom 

dan op dinsdag 12 oktober naar de lees- en luisterspot bij Huis73 Den 

Bosch.  

 

Onze medewerkers staan klaar om je te helpen met de e-books en 

luisterboeken in de app en om antwoord te geven op al je andere 

vragen over het digitale aanbod van de Bibliotheek. Schikt 12 oktober 

je niet? Bij Bibliotheek Rosmalen kun je iedere eerste dinsdag van de 

maand ook terecht voor al je vragen tijdens het e-books spreekuur.  

 

dinsdag 12 oktober | Huis73 Den Bosch | 10.30 - 16.30 uur | gratis 

via kaartverkoop 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Huis73 is per direct op zoek naar een muziekdocent. Je gaat werken 

op twee basisscholen die mooie ambities hebben op het gebied van 

muziekeducatie binnen het curriculum. Kijk hier voor de vacature. 

lees meer >  

  

 

 

Expositie | Burgakker 4  

In oktober, tijdens de maand van de Geschiedenis, is bij Bibliotheek 

Boxtel tijdens openingsuren een expositie te zien over Burgakker 4, 

het pand waarin de bibliotheek en Heemkunde Boxtel zijn gevestigd. 

Het pand stamt uit 1908 en heeft in al die jaren verschillende functies 

gehad. Tijdens de hele maand oktober is de historie van het pand in 

een uitgebreide foto expositie te bewonderen. 

 

1 t/m 31 oktober | Bibliotheek Boxtel | tijdens openingsuren | gratis 

lees meer >  

  

 

 

H73 Live! | APM Bigband  

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 2 oktober 

staat APM Bigband op het podium.  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8cf300f0ca4416b82f6236972dfa0229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8cf300f0ca4416b82f6236972dfa0229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8cf300f0ca4416b82f6236972dfa0229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8cf300f0ca4416b82f6236972dfa0229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=e059fa581a9a92b82df7568a50167072
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=e059fa581a9a92b82df7568a50167072
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=e059fa581a9a92b82df7568a50167072
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=05befd40bd25fbf5260c132882b9de34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=05befd40bd25fbf5260c132882b9de34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=eb5bef9b9483975c61c3820fab4097bf
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8cf300f0ca4416b82f6236972dfa0229
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=e059fa581a9a92b82df7568a50167072
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=05befd40bd25fbf5260c132882b9de34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=eb5bef9b9483975c61c3820fab4097bf


APM Bigband uit Rosmalen bestaat al bijna 30 jaar. Onder leiding van 

Paul van den Oever spelen zij populaire nummers gemarineerd in een 

bigband, swing of jazz sausje. Met 25 man en vrouw proberen zij van 

iedere gelegenheid een feestje te maken. De band bestaat niet alleen 

uit blazers en een ritmesectie, maar heeft ook een zanger én een 

zangeres in hun midden. Kortom, APM Bigband heeft alles in huis om 

een swingend, gevarieerd optreden te verzorgen. 

 

zaterdag 2 oktober | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

NIEUWSGIERIGE OREN | Experimenteren met klank en 
instrumenten  

Aart Strootman, componist, gitarist en uitvinder van nieuwe 

instrumenten, verzorgt een sessie over experimenteren met klank en 

instrumenten. Vanuit zijn eigen ervaringen als componist en 

instrumentenbouwer neemt hij ons mee in een verhaal over 

avontuurlijke ontdekkingen. Waarom waren componisten niet 

tevreden met de instrumenten die er al waren? En...op hoeveel 

manieren kun je een viool bespelen?  

 

zondag 3 oktober | Huis73 Den Bosch | 11.30 - 13.00 uur | €15 

lees meer >  

  

 

 

Studi073 Crewmeeting  

Wil jij graag meedenken over nieuwe activiteiten voor jongeren? Zou 

je zelf wel iets willen organiseren maar weet je niet waar je moet 

beginnen? Kom dan naar de crewmeeting! 

 

maandag 4 oktober | Huis73 Den Bosch | 19.00 - 21.00 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

RUW | De Kwestie Afval  

Afval is de allerlaatste stap in onze consumptie van alles dat we 

aanschaffen. Los van de dagelijkse boodschappen die dagelijks veel 

rommel opleveren, gaat ook nog eens meerdere keren in ons leven de 

volledige inboedel naar de stort. Maar...we zijn op een bijzonder 

moment beland. Het lijkt erop dat we eindelijk écht iets gaan doen 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=eb5bef9b9483975c61c3820fab4097bf
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=4656fe9c785b766281a9bb8116718867
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=4656fe9c785b766281a9bb8116718867
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=4656fe9c785b766281a9bb8116718867
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=4656fe9c785b766281a9bb8116718867
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=27a815830a870320628a0754ffccb682
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=27a815830a870320628a0754ffccb682
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=65d994cdd127d07b4c6bcba55e349617
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=4656fe9c785b766281a9bb8116718867
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=27a815830a870320628a0754ffccb682
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=65d994cdd127d07b4c6bcba55e349617


aan de kwestie ‘afval’. In Nederland bestaat de doelstelling om in 

2030 nog slechts 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben. Hoe 

gaan we dat halen en wie moet precies die inspanning leveren? 

 

We gaan in gesprek met:  

- Lisa Doeland (filosoof, doet promotieonderzoek naar de rol die afval 

speelt in ons bestaan) 

- Huub van Oorschot (directeur Afvalstoffendienst Gemeente ’s-

Hertogenbosch) 

- Erik de Ruijter (namens de Nederlandse Rubber- en 

Kunststofindustrie). 

 

donderdag 7 oktober | Huis73 Den Bosch | 20.00 -21.30 uur | gratis 

aanmelden via website 

lees meer >  

  

 

 

Cabaretvoorstelling | De Nieuwe Speling  

Lach en pieker mee met onze cabaretiers tijdens deze hilarische 

voorstelling over de Nederlandse taal. Onbegrijpelijke regeltjes, 

bijzondere plaatsnamen en verwonderlijke spelling passeren de revue.  

 

zondag 10 oktober | Huis73 Den Bosch | 16.00 - 18.00 uur | €10,- 

(leden) €12,50 (niet-leden) 

lees meer >  

  

 

 

RUW x Verse Algoritmes | Datahonger  

We kunnen niet zonder onze digitale platforms. Ze zijn handig, 

vermakelijk en sociaal, maar we hebben er geen grip meer op. Wordt 

het niet hoog tijd onze datahonger te beteugelen? Samen met onze 

gasten onderzoeken we de impact van digitale platforms op de 

samenleving en de vraag hoe we het tij kunnen keren. 

 

Gasten 

- Kim van Sparrentak is als Europarlementariër (GroenLinks) 

medeonderhandelaar voor de Europese wetgeving voor kunstmatige 

intelligentie (AI) namens de Europese Groene fractie. 

- Hans Schnitzler is filosoof en schrijver. Hij schreef onder meer voor 

de Volkskrant en onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money. 

- Roos Groothuizen is multimediakunstenaar. In 2020 nam zij onder 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=0fb290ecbc9db9d12a44f9999ef7f879
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meer deel aan een ontwikkeltraject bij Tetem, waarbij ze onderzoek 

deed naar het creëren van een escape room om te ontsnappen aan 

internet en sociale media. 

 

dinsdag 12 oktober | Huis73 Den Bosch | 20.00 - 21.30 uur | gratis 

kaarten via website 

 

Afb. created by dashu83 - www.freepik.com 

lees meer >  

  

 

 

Cursus | Shitty Robots/ Useless Machines  

In deze 3-delige cursus leer je de basics van electronica, het 

programmeren van micro-controllers zoals Arduino en Raspberry Pi en 

het assembleren van verschillende onderdelen. Zo werk je toe naar je 

eigen zelfbedachte machine! In deze cursus gaat het om de lol van 

het maken en het ontdekken van nieuwe technieken. 

 

12, 19 & 26 oktober | Huis73 Den bosch | 19.30 - 21.00 uur | €45,- 

lees meer >  

  

 

 

Workshop voor saxofonisten o.l.v. Artvark Saxophone 

Quartet  

Op zondagmiddag 17 oktober presenteert Artvark Saxophone Quartet 

hun gloednieuwe album ‘Mother of Thousand’ in de Willem II 

Concertzaal in Den Bosch.  

 

In de aanloop naar dit concert organiseert de Jazzwerkplaats op 

zaterdagochtend 16 oktober bij Huis73 een workshop voor 

saxofonisten en liefhebbers van de saxofoon, onder leiding van 

Artvark!  

 

zaterdag 16 oktober | Huis73 Den Bosch | 10.00 - 12.30 uur | €15 

lees meer >  

  

 

 

Zin op Zondag | Robbert Welagen en Babs Gons  

Interviewster Marja Käss staat weer paraat om de leukste auteurs aan 

de tand te voelen. Op 17 oktober ontvangt Käss Robbert Welagen en 

de Nederlandse koningin van het spoken word Babs Gons.  

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=0301739c6a29dc5404e3e7c6344f3a1a
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=0301739c6a29dc5404e3e7c6344f3a1a
http://www.freepik.com/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=cb4ffc9d90ed678b5cc37cb604f2695f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=061fef4f65f28b750a8d9d71ef0f02c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=061fef4f65f28b750a8d9d71ef0f02c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=061fef4f65f28b750a8d9d71ef0f02c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=bee64a802d7381165a4a80a387118a56
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=bee64a802d7381165a4a80a387118a56
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=bee64a802d7381165a4a80a387118a56
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=bee64a802d7381165a4a80a387118a56
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8fb69ada5670d91340e027e1d875d019
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=061fef4f65f28b750a8d9d71ef0f02c7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=bee64a802d7381165a4a80a387118a56
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=19679bfd884360221f95b2273a499b8a&li=8fb69ada5670d91340e027e1d875d019


 

Gons is schrijver, performer, host en docent en ze is de stuwende 

kracht achter een flink aantal spoken word-initiatieven. Daarnaast is 

ze vaste columnist van Het Parool en schreef recent de poëziebundel 

'Doe het toch maar'. 

 

Robbert Welagen is een Nederlandse schrijver van negen romans en 

korte verhalen. In 2006 debuteerde hij met Lipari (Selexyz 

Debuutprijs). Het verdwijnen van Robbert (2013) stond op de shortlist 

van de Libris Literatuur Prijs en de BNG Literatuurprijs. Antoinette 

(2019) werd eveneens zeer lovend ontvangen en wordt vertaald in het 

Japans en het Spaans. In mei 2021 verscheen zijn nieuwe roman 

Raam, sleutel waar hij alles over zal vertellen. 

 

zondag 17 oktober | Huis73 Den Bosch | 15.00 - 17.00 uur | €12,50 

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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