Nieuwsbrief Huis73
Update Coronamaatregelen

Aangescherpte Coronamaatregelen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus maken ook bij Huis73
nieuwe maatregelen noodzakelijk. Zo sluit de bibliotheek aan de
Hinthamerstraat door de week om 18.00 uur en zijn de werk- en
studieplekken daar gesloten. Ook de horeca is dicht. Cursussen en
activiteiten tot 30 personen gaan wel door. Vergeet je je mondkapje
niet als je ons bezoekt? Vanaf maandag 19 oktober hanteren we een
mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Voor aanvullende
informatie en de maatregelen die in onze regiobibliotheken gelden
houd je onze website in de gaten. We doen ons uiterste best om je
ondanks alles toch gastvrij en veilig te ontvangen.
Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
lees meer >

Zin op Zondag
Live tickets zijn uitverkocht!
Wil je Zin op Zondag meemaken? Koop dan een ticket voor de
livestream.
Literaire talkshow van Huis73 en Adr.Heinen waarin presentator Marja
Käss deze zondag Manon Uphoff en Bibi Dumon Tak ontvangt en
voorstelt aan het publiek. Met muzikale omlijsting door wisselende
musici.
Manon Uphoff schreef met "Vallen is als vliegen" een indringende en
eerlijke roman over seksueel misbruik in het gezin, deels gebaseerd
op eigen ervaringen.
Bibi Dumon Tak beschrijft in haar autobiografische roman 'De dag dat
ik mijn naam veranderde' hoe ze door haar ex-zwager na de dood van
haar zus uit het leven van haar neefjes werd verbannen.
18 oktober | Online livestream | 15.00 - 17.00 uur | €5,lees meer >

Herfstfestival
De herfstvakantie staat bijna voor de deur. Kinderen hoeven zich niet
te vervelen, want in Bibliotheek Boxtel is iedere dag iets te doen voor
kinderen. Van voorlezen tot schrijfworkshops en van proefjes doen
met Mad Science tot DJ workshop: voor iedere leeftijd bieden we een
week lang leuke activiteiten aan.
19 t/m 25 oktober | Bieb Boxtel | zie website voor programma
lees meer >

De Bibliotheek biedt hulp bij de app CoronaMelder
Wie vragen heeft over de app of hulp nodig heeft bij het installeren
van de CoronaMelder-app, kan terecht in de Bibliotheek. Iedereen kan
de app CoronaMelder downloaden op zijn of haar telefoon. De app
geeft een seintje als je in de buurt bent geweest van iemand die is
besmet met corona. Je kunt zelf kiezen of je deze app wel of niet op je
telefoon wilt.

Op onze website is veel (onafhankelijke) informatie te vinden die kan
helpen bij het maken van je keuze. Zoals: ‘hoe werkt de app?’ en ‘hoe
veilig is de app?”. Heb je daarna nog vragen? Kom gerust langs. Als je
hulp nodig hebt bij het installeren van de app, kun je terecht bij een
van onze spreekuren.
lees meer >

Studi073 sluit aan bij SKEER! The Movement
SKEER!FESTIVAL, het gratis zomerfestival voor de Bossche jeugd van
PowerUp073 en Farent Sociaal Werk is dit jaar met wat omdenken in
een coronaproof jasje gestoken: SKEER! The Movement.
SKEER! The Movement staat voor een hechte, creatieve community
met als rode draad talentontwikkeling en jongerenparticipatie. Bij
SKEER! The Movement is er voor álle kinderen en jongeren volop
ruimte om gezamenlijk te creëren, ontwikkelen, leren, uitvoeren en
bepalen, ongeacht hun achtergrond. Dit doen ze aan de hand van 5
thema’s: FASHION, SPORTS, MOVIES, MUSIC en IMAGE. Het
programma wordt op dit moment gezamenlijk vormgegeven met
partners in de stad. Eén daarvan is Studio73, het jongerenplatform
van Huis73, die van grote meerwaarde is op de creatieve onderdelen
van SKEER The Movement.
“Samen kunnen we zorgen voor een levendige stad waar voor iedere
jongere genoeg kansen zijn om zich te ontplooien.” aldus Leonie
Gossens, projectleider bij Huis73.
In de loop van het najaar worden de eerste activiteiten verwacht, mits
de coronamaatregelen dit toestaan. Voor meer informatie kun je
mailen naar studio73@huis73.nl
lees meer >

Raamgedichten met Lang Leve..!
Van 23 oktober t/m 1 november 2020 organiseren bewoners van de
Schutskamp samen met het netwerk Lang Leve…! een coronaproof
programma vol kunst, zin en contact. Met o.a. dans, gedichten,
muziek en films. Huis73 komt langs met leuke raamgedichten.
Korte, lichtvoetige gedichtjes worden op theatrale wijze voorgedragen.

Voor je raam. Alleen voor jou. Of voor je ouder(s), die aardige meneer
van de supermarkt of de oudere buurvrouw. Vanachter je eigen raam
kun je corona-proof genieten van dit kleine optreden.
Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 oktober ploppen de
gedichtjes op in de wijk. Wil je verzekerd zijn van een gedichtje op
een van deze dagen? Mail dan, uiterlijk een dag van tevoren, naar
miekeklomp@huis73.nl.
27 t/m 29 oktober | Buurt Schutskamp | gratis
lees meer >

November Music
November Music vindt plaats op tal van locaties in ’s-Hertogenbosch,
waaronder bij Huis73. In de loop der jaren groeide het festival uit tot
het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in
Nederland.
November Music gaat dwars door genres heen met muziek van nu
door de makers van nu. Het festival laat de laatste muzikale
ontwikkelingen zien waarbij makers en componisten putten uit
hedendaags gecomponeerde muziek, jazz, new world music,
muziektheater, visual music, electronics & soundscapes en
geluidsinstallaties.
In de loop der jaren groeide het festival uit tot het belangrijkste
internationale festival voor actuele muziek in Nederland.
Bekijk hier het programma bij Huis73.
Kijk voor meer informatie op: www.novembermusic.net.
6 t/m 15 november | Huis73 | zie programma
lees meer >

VerhaalTijd
Beleef het plezier van samen luisteren naar een mooi verhaal
Verhaaltijd - voorlezen voor volwassenen draait om samen verhalen
delen. Samen naar een verhaal luisteren levert plezier en goede

gesprekken op. We delen vaak meer met elkaar dan we weten.
Huis73 en haar bibliotheekvestigingen is een mooie plek om mensen
en verhalen samen te brengen. Heb je zin in een gezellig uurtje op
vrijdag dan kan je komen luisteren naar een mooi verhaal.
Verhaaltijd | eerste vrijdag van de maand | 11.00 - 12.00 uur | gratis
aanmelden via de kaartverkoop.
lees meer >
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