Nieuwsbrief Huis73 | 7 april
Kom naar de Boekenweek

Openingstijden

Programma

lees meer >

lees meer >

Cursussen,
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lees meer >

Boekenweek | Muzikale kleinkunstvoorstelling: Mijn eerste
liefde
We moesten er even op wachten, maar eindelijk is het zover:
aanstaande zaterdag gaat de 87ste Boekenweek van start (9 t/m 18
april)! Het thema dit jaar is ‘Eerste liefde’. We trappen de week af met
feelgood livemuziek. Kleinkunstenaar Jos van Rens (PYURE) zingt en
speelt met akoestisch gitaar eigen composities én bekende

popnummers over de liefde. Laat die vlinders maar komen!
zaterdag 9 april | 14.00 uur | Pleitzaal, Hinthamerstraat 74 | gratis
lees meer >

Boekenweek | Zin op Zondag met Toine Heijmans en
Philip Huff
Deze week maken we je zondag nét iets mooier met een nieuwe editie
van Zin op Zondag, de literaire talkshow van Huis73 en Adr. Heinen
waarin presentator Marja Käss bekende en onbekende auteurs
voorstelt aan het publiek. Tijdens de Boekenweek zijn Philip Huff en
Toine Heijmans te gast. Van Philip Huff verscheen recent ‘Wat je van
bloed weet’, een indringende roman over opgroeien met huiselijk
geweld. Toine Heijmans (winnaar Boekhandelsprijs 2022) bracht in
februari het indrukwekkende ‘Zuurstofschuld’ uit, een roman over
vriendschap, vrijheid en bergbeklimmen.
zondag 10 april | 15.00 – 17.00 uur | Pleitzaal, Hinthamerstraat 74 |
€12,50
lees meer >

Boekenweek | In gesprek met Forugh Karimi
Op woensdagavond 13 april wordt de Nederlands-Afghaanse Forugh
Karimi geïnterviewd over haar debuutroman De moeders van Mahipar
en gaat ze in gesprek met het publiek. In haar roman vertelt Karimi
over de lotgevallen van een familie die uit elkaar gerukt wordt door
oorlog en waarvan de leden verspreid over de wereld ieder een eigen
lot tegemoet gaan.
woensdag 13 april | 20.00u| Boekhandel De Omslag, Rosmalen | € 5,lees meer >

Boekenweek | Workshop Verhalen vertellen
Wil je zelf aan de slag tijdens de Boekenweek? De vrolijke en
inspirerende workshop Verhalen vertellen heeft met als rode draad ‘De
Liefde’. Vol uitdagende speloefeningen rond de kunst en kunde van
het verhalen vertellen. Met praktische tips over de opbouw van een
verhaal. En voor wie het aandurft als kers op de taart aan het eind

van de middag het podium om het eigen verhaal ten gehore te
brengen.
zaterdag 22 april | 14.00 - 16.30 uur | Hinthamerstraat 74 | € 5,lees meer >

Boekenweek | Talkshow Onbekend bemind met Corine
Koole en Ronit Palache
Bij deze spannende talkshow zonder script zijn Corine Koole en Ronit
Palache de hosts. Tot het moment dat de gasten aan tafel verschijnen,
hebben Ronit en Corine nog nooit van ze gehoord. Maar het wordt
direct intiem: hoe laat bent u vanochtend opgestaan? Wat drijft u?
Waar ben je bang voor? Vergeet klassieke talkshows, verplichte
voorproductie en autocue. Bij Onbekend Bemind is niets voorbereid,
alles gebeurt het in het moment. Verwacht het onverwachte!
zaterdag 22 april | 20.00 - 21.30 uur | DePetrus, Vught | €5,- (leden)
- € 7,50 (niet-leden)
lees meer >

Programma Digitaal Atelier
Codetalk #1 | Wij doen dingen
Kom langs bij het innovatieve Bossche ontwerpbureau WIJ DOEN
DINGEN. Ze ontwerpen multi-zintuigelijke ervaringen voor grote
opdrachtgevers als o.a. Martin Garrix, Efteling en Hema.
dinsdag 12 april | 19.30 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
aanmelden via website
Codetalk #2 | Niklas Roy
Ontmoet de wereldberoemde kunstenaar Niklas Roy. Deze Berlijnse
kunstenaar/technoloog maakt speelse en interactieve installaties in de
publieke ruimte.
dinsdag 19 april | 19.30 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
aanmelden via website
Codetalk #3 | David Hamers
Ga in gesprek met David Hamers, Onderzoeker bij het Planbureau

voor de Leefomgeving. Hij bespreekt de digitale stad en hoe de
publiek ruimte door de invloed van technologie transformeert.
maandag 25 april | 19.30 - 21.00 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
aanmelden via website
Tekenmachines in het UitvindersLab Rosmalen
Kan technologie ons helpen met het maken van tekeningen? In dit
UitvindersLab laat je een machine het werk doen!
zaterdag 23 april | 14.00 - 15.00 uur | Bibliotheek Rosmalen | €2,50
lees meer >

Verboden Kleuren Verhalenwedstrijd
Hou jij van verhalen schrijven? En ben je tussen de 11 en 14 jaar
oud? Doe dan mee aan de Verboden Kleuren-Verhalenwedstrijd! Er is
een heel leuke prijzenpakket en je ontmoet Margriet Du Maine,
schrijfster van het boek Verboden Kleuren.
Wat kun je winnen?
• Een geweldig boekenpakket (met daarin natuurlijk het boek
Verboden Kleuren)
• Jouw verhaal komt op de website te staan van Margriet du Maine,
schrijfster van Verboden Kleuren.
Een verhaal insturen kan nog tot en met 10 april naar
verbodenkleuren@gmail.com
Prijsuitreiking: zaterdag 2 juli, 13.00 uur, bij Huis73 Den Bosch, met
een workshop door Margriet du Maine.
lees meer >

Een Onvergetelijke Dag | Open dag Geheugenhuis
Als je ouder wordt kan je geheugen achteruitgaan of krijg je - in je
omgeving - te maken met beginnende dementie. Bijna iedereen kent
wel iemand die te maken heeft met geheugenproblemen. Op dinsdag
12 april houdt het Geheugenhuis in Huis73 een Open Dag. Bossche
organisaties laten je zien wat er mogelijk is, hoe je betrokken kunt
blijven, waar je terecht kunt met vragen en welke ondersteuning en
activiteiten je kunnen helpen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

dinsdag 12 april | 10.30 - 16.30 uur | Huis73 Den Bosch | gratis
lees meer >

Nieuw in het geheugenhuis | Geheugenfit-uur
Het Geheugenhuis in Huis73 is een gezellige huiskamer, waar
bezoekers door een gastvrouw/heer ontvangen worden. Zij bieden een
luisterend oor en kunnen tips en advies geven met betrekking tot het
geheugen.
Vanaf dinsdag 5 april 2022 wordt er een nieuwe activiteit
georganiseerd: Geheugenfit-uur. Twee keer per week is er de
mogelijkheid om een uur lang de hersens te trainen en te oefenen
door het spelen van een geheugenspel met de aanwezige
gastvrouw/heer. Leuk en ontspannen om te doen.
dinsdagen: 15.00 - 16.00 uur | vrijdagen: 11.00 - 12.00 uur | gratis |
aanmelden via 06 - 49 34 36 87
lees meer >

Mad Science (6-8 jr.)
workshop | Hoogvliegers
Tijdens deze workshop ontdek je de vier krachten die invloed hebben
op een vlucht, leer je over de basisprincipes van de luchtvaart en over
de beweging van gassen. Doe je mee?
zaterdag 16 april | 15.00 -16.00 uur | Bibliotheek Vught | €2,50
(biebleden) €5,- (niet-leden)
Workshop dino's
Hoe kan het dat wij mensen weten hoe dinosaurussen eruit hebben
gezien, wat ze aten en waar ze leefden? En dat terwijl de mens en
dinosaurus nooit samen geleefd hebben? Ontdek tijdens deze
workshop de wereld van paleontologen (iemand die fossielen
bestudeerd).
woensdag 20 april | 15.00 - 16.00 uur | Bibliotheek Berlicum | €2,50
(biebleden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

Werken bij Huis73 | Floormanager
Vacature Floormanager (36 uur)
Als Floormanager bij Huis73 ben je het visitekaartje en eerste
aanspreekpunt voor collega’s, bezoekers en klanten. Je bent
klantgericht, draagt gastvrijheid uit en laat bezoekers voelen dat ze
welkom zijn. Je stuurt de medewerkers binnen het team horeca en
facilitair aan en daarnaast werk je op gezette tijden ook zelf mee.
Verder draag je zorg voor de planning en een goede bezetting
gedurende de openingstijden van Huis73.
Ben jij een vakinhoudelijke spin in het web, vind jij het niet erg om
onregelmatig te werken en word je enthousiast van de verbinding
leggen tussen klanten, collega’s en externe partijen? Reageer dan
snel!
lees meer >

Gezocht | Vrijwilligers met digitale kennis
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die graag anderen helpen om hun
digitale vaardigheden te verbeteren. We zoeken vrijwilligers voor
verschillende activiteiten. Ben jij iemand die graag tijdens een
inloopspreekuur een breed scala aan digitale vragen beantwoordt? Of
begeleid je graag een groepje mensen voor een basis computercursus
(Klik & Tik)? Dan zoeken wij jou!
lees meer >

Word Taalhuisvrijwilliger
Taal is overal om ons heen. Een brief van de gemeente, een tvprogramma of een gesprek met de buurvrouw. In het Taalhuis kan
iedereen van 18 jaar en ouder terecht die de Nederlandse taal beter
wil leren lezen, spreken, schrijven of luisteren.
Taalhuis Vught zoekt vrijwilligers die de deelnemers begeleiden in het
beter leren lezen, schrijven, rekenen en/of helpen bij de
spreekvaardigheid én vrijwilligers voor de cursus Klik & Tik waarbij
deelnemers stap voor stap leren werken met een computer, tablet of
telefoon.
Aanmelden kan bij Ida van Esch door een mail te sturen naar:
taalhuisvught@huis73.nl of bel naar: 073-680 29 50
lees meer >

Huis73 kunstprijs
In vervolg op de eerdere wedstrijd “Het Beste Amateurkunstwerk’’,
introduceert Huis73 de Huis73 Kunstprijs! De Huis73 Kunstprijs is een
prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een kunstenaar afkomstig uit
Den Bosch en omstreken die het beste, creatiefste, meest
inspirerende kunstwerk heeft gemaakt binnen een vooraf bepaald
thema.
We trappen af met een unieke editie waarbij we samenwerken met de
organisatie van 800 jaar Sint-Jan. Kunstenaars worden opgeroepen
om binnen het thema ‘Beleef de Sint-Jan’ werk te maken en in te
sturen. Van alle inzendingen wordt er een werk opgenomen in de
groepsexpositie ín de Sint-Jan. Een unieke kans!
lees meer >

Studi073 beweegt mee
Geïnspireerd op de werken van Jheronimus Bosch, wordt op zaterdag
28 mei in het kader van 'Bosch Beweegt' een deel van het
Burgemeester van Zwietenpark omgetoverd tot een levend kunstwerk.
Alsof een wandelroute dwars door een theatershow loopt, met langs
de kant allerlei creatieve uitingen van Bossche cultuur.
Vanuit Studi073 mogen we dit jaar onderdeel zijn van het festival
Bosch Beweegt. Wij zijn hier super enthousiast over en bieden
jongeren tussen de 12 en 28 jaar graag een platform aan om daar iets
neer te zetten. Denk aan spoken word, kunst, zang, dans, theater,
echt van alles is mogelijk! Wil jij graag jouw creatieve talent laten
zien? Lees dan snel verder.
lees meer >

Gratis livemuziek op zaterdagmiddag!
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: elke zaterdag om 16:00 uur staat er weer een
ander bandje uit de stad op het podium van Huis73. Loop binnen en
ontdek met een drankje in de hand nieuwe muziek. GRATIS
TOEGANG!
lees meer >

Boekenmarkt bij Huis73
Het is weer tijd om lekker te lezen! Tijdens de boekenmarkt vind je
boeken van verschillende auteurs en genres. Naast boeken zijn er ook
een groot aantal DVD'S en stripboeken in de verkoop. Kom langs en
misschien vind jij net dat ene pareltje voor een klein prijsje.
25 april t/m 15 mei | Bibliotheken Rosmalen, Berlicum en Den Bosch |
tijdens openingstijden
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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