
 

 

 

Nieuwsbrief Huis73 5 augustus 

Live muziek bij Huis73 
  

  

 

 

Openingstijden  

 

lees meer >  

   

 

Programma  

 

lees meer >  

   

 

Workshops  

 

lees meer >  

   

 

 

NIEUW | H73 Live  

Na het winkelen nog even een bandje kijken? Die borrel met je 

vrienden net dat beetje extra geven? Kom dan naar H73 Live!, de 

muzikale zaterdagmiddagborrel bij Huis73. Pop, jazz, bigband of 

singer-songwriter: vanaf september staat er elke zaterdag een ander 

bandje uit de stad op het podium van Huis73. Loop binnen en ontdek 

met een drankje in de hand nieuwe muziek! Bekijk H73 Live! agenda 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=d008bc8904f5c9ae42cee995a2f9ed22
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=10ae0d3c5199e6bb2c56496495afa5fc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=d008bc8904f5c9ae42cee995a2f9ed22
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=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=6d818a4618f2a18c37cc90c900e8ce93
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=207e11034f600e1047a6798348f63cb7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=8f8b711ea93b3e8682d8212738040c4e
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=d008bc8904f5c9ae42cee995a2f9ed22


 

Voorlezen buiten de deur | Luister naar een zomers 

verhaal  

In de zomer lezen we de mooiste verhalen voor aan kinderen op de 

leukste plekjes: in een park, restaurant of een natuurspeelplaats. Kom 

jij ook luisteren? We lezen voor op locaties in de buurt van al onze 

vestigingen. Kijk op de website voor data en locaties! 

 

Hele zomer | alle vestigingen | data en locaties | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Met PIN betalen | Veilig en gemakkelijk  

Omdat we de veiligheid van bezoekers, medewerkers en vrijwilligers 

belangrijk vinden, is het vanaf 1 september niet meer mogelijk 

contant te betalen. Betalen met PIN is veilig, gemakkelijk en 

hygiënisch. 

Neem vanaf 1 september je PIN-pas mee voor betalingen bij de 

bibliotheek, om te printen of kopiëren, te surfen op internet of om te 

bestellen bij Huis73 Eten en drinken. 

lees meer >  

  

 

 

NIEUWSGIERIGE OREN  

Tijdens NIEUWSGIERIGE OREN maak je kennis met nieuwe muziek. 

Experts nemen je in deze sessies mee op een laagdrempelige en 

informatieve ontdekkingstocht. Zo geven ze onze NIEUWSGIERIGE 

OREN handvatten om nog meer thuis te raken in de verschillende 

muziekstromingen. Er wordt al eeuwen muziek gemaakt en vanaf 

halverwege vorige eeuw zijn de ontwikkelingen in een 

stroomversnelling geraakt. Zo ontstond er een grote verscheidenheid 

van stromingen en stijlen die nu allemaal onder de noemer ‘nieuwe 

muziek’ vallen. Geef ook jouw NIEUWSGIERIGE OREN handvatten om 

nog meer thuis te raken in de verschillende muziekstromingen. 

 

> 4 sessies van 90 minuten bij Huis73 Den Bosch 

> Zondag 19-9, 3-10, 17-10 en 31-10 van 11.30 uur - 13.00 uur 

> Met o.a. Thea Derks, Aart Strootman, Armeno Alberts & Joep 

Christenhusz 

NIEUWSGIERIGE OREN is een samenwerking van Huis73 en 

November Music.  

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=59bf1917443ced14a37d880a03a5cdd8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=59bf1917443ced14a37d880a03a5cdd8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=59bf1917443ced14a37d880a03a5cdd8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=59bf1917443ced14a37d880a03a5cdd8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=59bf1917443ced14a37d880a03a5cdd8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=a3d78d0a48493a09b7901d411e162b58
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=a3d78d0a48493a09b7901d411e162b58
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=0f3625a6d13fdcb25f89ba76667d64ee
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=0f3625a6d13fdcb25f89ba76667d64ee
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=59bf1917443ced14a37d880a03a5cdd8
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=a3d78d0a48493a09b7901d411e162b58
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=0f3625a6d13fdcb25f89ba76667d64ee


 

Verhaal in het Park  

Verhaal in het Park is een zomeractiviteit van het Taalhuis. In het 

Taalhuis van Huis73 bieden we workshops en ontmoetingen voor 

iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, schrijven en 

begrijpen. Van 10.00 uur tot 11.30 wisselen we samen in een park 

dichtbij Huis73 verhalen uit. Het maakt niet uit hoe goed je al 

Nederlands spreekt. Het gaat om het oefenen. 

Meld je gratis aan door een mail te sturen naar taalhuis@huis73.nl. 

 

18 augustus | Huis73 Den Bosch | 10.00 - 11.30 uur | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Werken bij Huis73  

Chauffeur | 18 uur per week (maandag, dinsdag en woensdag) 

Huis73 zoekt voor de afdeling facilitair per 1 september een ervaren 

chauffeur die blij wordt van het laden en lossen van boeken en deze 

bezorgt op onze verschillende locaties. Een fijne, enthousiaste collega 

die het prettig vindt om contact te hebben met collega’s en 

contactpersonen bij verschillende scholen. Je bent in het bezit van 

rijbewijs B en je bent flexibel ingesteld. Lees meer 

 

Huis73 is ook op zoek naar 

• Medewerker horeca (24 - 36 uur) 

• Medewerker horeca op oproepbasis (voor een aantal uur per week) 

• Bibliotheek medewerker op oproepbasis (voor gemiddeld 6 uur per 

week) 

lees meer >  

  

 

 

Exposities  

‘Transitietijd; de zoektocht naar een circulair gedachtengoed’ 

Deze expositie van kunstenaars Marian Hamilton en Monique van 

Gemert Smulders gaat over de zoektocht naar een wereld waarin de 

mens, natuur en technologie hand in hand gaan. De kunstenaars 

leggen een relatie tussen verleden – heden – toekomst en laten zien 

dat we op het punt staan van een kentering. 

 

t/m 28 augustus | Huis73 Den Bosch | tijdens openingsuren | gratis 

 

Expositie/workshop #YODO 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=4cfd9eb50958431e84428b8238732b34
mailto:taalhuis@huis73.nl
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=4cfd9eb50958431e84428b8238732b34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=7afe2b9fac61bbb31d293da4af2b64d3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=b201680c41ff7e26218ba5bfa49e5d65
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=b201680c41ff7e26218ba5bfa49e5d65
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=933cd79deb1827081a76cfd5969341d6
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=a0dad59075b87dd188e3c7990a75fcfc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=d14c76d6d22e1ad7268130d3132dc14f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=7afe2b9fac61bbb31d293da4af2b64d3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=310aa90dfb34ad39ec7dce18200bc0d7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=9b65a7f38fe907466ace7fb4a3d7cfaa
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=175a4bc1eaa52cabcaf525c3fc1f5871
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=4cfd9eb50958431e84428b8238732b34
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=7afe2b9fac61bbb31d293da4af2b64d3
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=310aa90dfb34ad39ec7dce18200bc0d7


#YODO (You Only Die Once) afgeleid van YOLO (You Only Live Once) 

is gemaakt door Laurien Schrooten en is ontstaan vanuit een grote 

fascinatie voor de dood. #YODO is een installatie én workshop waarbij 

je in drie verschillende rondes je eigen uitvaart gaat ontwerpen. Vol 

met humor, ironie en contradictie, geeft Laurien je een andere kijk op 

de uitvaart en de dood. 

 

Workshops 

Maandag 9 augustus om 12:00 uur 

Dinsdag 10 augustus om 16:00 uur 

Woensdag 11 augustus om 16:00 uur 

Donderdag 12 augustus om 16:00 uur 

 

Tickets voor de workshop zijn te bestellen door op één van 

bovenstaande datums te klikken. De workshops duren per keer 

ongeveer 45 min tot een uur. Deelname is gratis. 

t/m 21 augustus | Huis73 Den Bosch | tijdens openingsuren | gratis 

lees meer >  

  

 

 

Zomertijd bij Huis73  

Nu de zomervakantie in volle gang is hebben we voor de thuisblijvers 

vanaf 23 augustus weer een week vol leuke activiteiten 

georganiseerd. Kom en ontdek je talent tijdens een tweedaagse 

theaterworkshop. Neem een kwast in de hand tijdens de Workshop 

Schilderen - Bossche Stadsgezichten en kids kunnen hun 

"zomerschatten" voor altijd bewaren in een zelfgemaakt 

Vakantieverzameldoosje. 

lees meer >  

  

 

 

Informatiepunt Digitale Overheid  

Tegenwoordig moet je overheidszaken heel vaak met de computer en 

internet regelen. Bijvoorbeeld een afspraak maken bij de gemeente, 

een rijbewijs aanvragen, werk zoeken of je studiefinanciering regelen. 

Ben je nog niet zo digitaalvaardig en kun je wel wat hulp gebruiken? 

De medewerkers van het Informatiepunt helpen je gratis op weg. 

lees meer >  

  

 

https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=75602c48eb4b83d8e9e3e5a103ccaadc
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=c5c99347e73d368e0eb0548e4bddb8bd
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=defaee86aed797fbaa65a1ba21645d8c
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=8b19e1b062b24b2a208b2cdc8423e456
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=310aa90dfb34ad39ec7dce18200bc0d7
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=aa9c7272849a48c3fd7b1b5b4c012e82
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=1ab6ed6e658902749e0e896033cabe95
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=1ab6ed6e658902749e0e896033cabe95
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=b338ff4f24e1a15c47d8fc955757d92f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=b338ff4f24e1a15c47d8fc955757d92f
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=b5837d5a77f5175bcedb8a33c23fb3e2
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=aa9c7272849a48c3fd7b1b5b4c012e82
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=cd569653378cb44566aa528a79a10b9d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=cd569653378cb44566aa528a79a10b9d
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=aa9c7272849a48c3fd7b1b5b4c012e82
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=cd569653378cb44566aa528a79a10b9d


 

Boekenclub 15+  

Ben je verzot op boeken en gezelligheid? Lees je alles wat los en vast 

zit? Kom en doe mee met de boekenclub van Huis73! 

 

Ter voorbereiding lees je het boek 'Donkerblauwe woorden' van Cath 

Crowley. Voor fris wordt gezorgd, dus het enige wat je hoeft te doen 

is het boek te lezen en op maandagmiddag 23 augustus meepraten 

over deze titel. 

 

23 augustus | 16.00 - 17.30 uur | Huis73 Den Bosch | gratis 

aanmelden via kaartverkoop 

lees meer >  

  

 

 

PRAAT | Het goede leven  

Op zaterdag 18 september opent Boxtel het culturele seizoen met de 

'Culturale'. Onderdeel hiervan is de eerste editie van PRAAT: een 

programma van Bibliotheek Boxtel in samenwerking met Omroep 

Dommelland. Met PRAAT brengen we grote landelijke thema's terug 

naar het lokale Boxtelse niveau.  

 

In de eerste editie van PRAAT bespreken we de functie die kunst en 

cultuur kan en moet hebben in het ‘goede leven’ in Boxtel. We gaan in 

gesprek met experts, Boxtelse bewoners, cultuurmakers, kunstenaars, 

initiatiefnemers en politiek. Welke functie speelt kunst en cultuur in 

ons dagelijkse leven? 

 

18 september | Podium Boxtel | 10.30 -12.00 uur | gratis aanmelden 

via website 

lees meer >  
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https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=dbfd13073538477180a0dd8815bbbdca
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=dbfd13073538477180a0dd8815bbbdca
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=dbfd13073538477180a0dd8815bbbdca
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=3cd61458a56e3b0b0a3e501bcb2945d5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=3cd61458a56e3b0b0a3e501bcb2945d5
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=3cd61458a56e3b0b0a3e501bcb2945d5
mailto:nieuws@huis73.nl
https://www.huis73.nl/
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=dbfd13073538477180a0dd8815bbbdca
https://denbosch.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&dli=c52321ee6d689d696ef6d4c924f7001e&li=3cd61458a56e3b0b0a3e501bcb2945d5

